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א
אאW  يف التصوير التشكيلي السعودي  اجلمالية ملفردات الفن الشعيبالتوظيفات. 

אفوزيه خب:  אان الصاعدي يت بني. 

الكشف عن األساليب و االجتاهات التعبريية الفنية لبعض األعمال يهدف هذا البحث إىل 
فهم الفنـان التشـكيلي    وعن القائمة على توظيف الرموز واملفردات التراثية الشعبيةالتشكيلية 

 .لتلك املفردات

ليل مناذج مـن جتـارب   دراسة وحتاعتمد هذا البحث على املنهج الوصفي التحليلي يف 
 . بعض الفنانني والفنانات السعوديات ممن قاموا بتوظيف التراث الشعيب يف أعماهلم التشكيلية

אאW
אא  : وأهدافـه  ، وأمهيتـه  ، خطة البحث اليت تناولت بإجياز مشكلة البحث ،

 .أهم مصطلحاته و، وحدوده ، وفروضه ، وتساؤالته 

אאא  : على اإلطار النظري للبحث والدراسات السابقة املتعلقة مبوضوعه. 

אא  : والعينة املختارة ، وأدواته ، فتمحور حول منهج البحث. 

אאא  : لتحليل األعمال التشكيلية. 

אאא  : الذي اشتمل على أهم النتائج والتوصيات املتعلقة به. 

אאאW
 .أن هناك وعي بالتراث الشعيب لدى الفنان التشكيلي السعودي   - 

אאW
 . من جماالت التدريس األكادميي للفنون ع ودراسة التراث مع االهتمام به ضاالهتمام جبم -
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Abstract 

Address of the research: The esthetic appointment for the heritage 
figures in the Saudi plastic. 

The researcher name: Fawzeya Bekheit Benyan Al-Saady. 
This research aims to discover the method and artistic expressive 

directions for some of the plastic doings which are based on the figures 
appointments and the populist heritage terms and about the degree of the 
plastic artist understanding for this terms and artistic principles which he 
based on it. 

This research depended on the analytical appellative method in 
studying and analysis some of the experiments of some of the Saudi female 
artists who appointed the populist heritage in their plastic doings. 
This research divided into five basic sections: 
First section includes: The research plan which involved briefly the 

research matter, its important, its objectives, its 
questions, its principles, ita bounds and the 
important expression. 

While the second section includes: The theoretical field for the 
research and the last studies connected with the 
matter. 

But the third section: Depended on the research method, its 
equipments and the chosen sample. 
While the fourth section devoted: For the plastic doings analysis. 

The research ended by the fifth section: Which includes the 
important results and recommendations connected by it. 

This research reached to some results such as: 
• There is difference in the local heritage mode understanding and the 

philosophy which the plastic artist depended on it at his local heritage 
terms understanding and appointment it in his doings to achieve the 
coeval originality and for his connecting with the culture of the society 
which he is belonging to it. 

This research had some recommendations such as: 
• Doing much of the expert studies about the relation between the plastic 

art and the social, economical, and political changes in the Saudi 
society. 

• Monetary and analytical studies for the coeval Saudi plastic doings.  
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אא
.. والصالة والسالم على خري األنـام  .. احلمد هللا صاحب األفضال واألنعام 

 ..نبينا وحبيبنا حممد وعلى آله وأصحابه أفضل السالم .. من زين ببيانه الكالم  على

ـ ـه وإجالالً لنعمـه واحتراماً لكرمـاحلمد هللا اعترافاً بفضل د ـه اليت ال تع
..  فهو األحق باحلمد واألوىل بالشكر فله احلمد محداً طيباً كثرياً مباركاً.. وال حتصى 

 .. وجهه وعظيم سلطانه له احلمد كما ينبغي جلالل

وه بكلمة ـرسالة شكر وتقدير أوجهها لكل من مد يده يل باملساعـدة أو تف
 ..أوجه له شكري عرفاناً باجلميل .. أو مبشورة 

على هذا  אאLאوأخص بالشكر 
مة سطرا أو صفحة أشكر له جهوده املخلصة وتوجيهاته اهلادفة يف كل كل،  البحث

خطيتها فكان منه التوجيه واملتابعة والتعديل حىت مت إجناز هـذا البحـث يف صـورته    
 .. النهائية إىل أفضل مرحلة من مراحل إخراجه

كما أشكر الفنانني التشكيليني على استجابتهم ألسئلة املقابلة اليت كان هلا دور 
 العلي العظيم أن جيزيهم عين خري فأسأل اهللا،  يف الوصول إىل نتائج وتوصيات البحث

 . . اجلزاء وأن جيزل هلم املثوبة والعطاء على كل ما قدموه يل

Lאة ـكما أوجه شكري ألعضاء جلنة التحكيم واملناقش
אאאLא     علـى تفضـلهم

 .بقبول مناقشة البحث 
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 أ ....................................................... ملخص البحث
 ج ................................................................اإلهداء 

 د .......................................................الشكر والتقدير 
 هـ .......................................................حمتويات البحث 

 ط .........................................................فهرس الصور 
 ف .......................................................فهرس اللوحات 

אאFאE١/١٤ 

 ٢ ................................................................ املقدمة
 ٥ ........................................................ مشكلة البحث
 ٥ ........................................................... أمهية البحث

 ٦ ......................................................تساؤالت البحث
 ٦ ......................................................... فروض البحث
 ٧ .......................................................... حدود البحث

 ٧ .....................................................مصطلحات البحث

אאFאE١٥/٨٩ 

 ١٥ .....................................................اإلطار النظري )١
 ١٦ ..................................نظرية الفن العريب:حث األول املب*
 ٢٠ ......................................................االجتاه احلرويف) أ

 ٣٠ ......................................الشعيباالجتاه ملفردات الفن) ب
 ٣٢ ..................................................خصائص الفن الشعيب

 ٣٢ .......................................يبتصنيف مفردات التراث الشع
 ٣٥ ..........................................رؤية الفنان التشكيلي للتراث
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 ٣٨ ................)نظريات علم اجلمال (نظريات الفن: املبحث الثاين*
 ٣٨ ........................................................ مفهوم النظرية*

 ٤٠ ....................................................نظرية احملاكاة:  أوالً
 ٤١ .....................................................احملاكاة البسيطة) ١
 ٤٠ ....................................نظرة الفنان املسلم لنظرية احملاكاة*
 ٤٣ .......................................................اكاة اجلوهرحم )٢
 ٤٤ ...............................نظرة الفنان املسلم لنظرية حماكاة اجلوهر*
 ٤٥.......حملاكاة والتوظيفات اجلمالية ملفردات الفن الشعيب نظرية ا*

 ٥٥ .....................................)يةالتعبري(النظرية االنفعالية:  ثانياً
 ٥٦ ...نفعالية والتوظيفات اجلمالية ملفردات الفن الشعيب النظرية اال*

 ٦٦ .................................................النظرية الشكلية:  ثالثاً
 ٧٠ ..................................نظرة الفنان املسلم للنظرية الشكلية*
 ٧١....ية الشكلية والتوظيفات اجلمالية ملفردات الفن الشعيب النظر*
 ٨٦ ..................................................الدراسات السابقة )٢

אאFאE٩٠/٩٩ 

 ٩١ .......................................................منهج البحث )١
 ٩١ ........................................................ عينة البحث )٢
 ٩٢ ......................................................أدوات البحث )٣
 ٩٣ .............................................................. املقابلة )أ
 ٩٣ ............................................................ التحليل )ب
 ٩٦ ...................................................إجراءات البحث )٤

אאאFאאE١٠٠/٢٦٢ 

אאFאאE٢٦٣/٢٦٧ 

 ٢٦٤ ........................................................... نتائج البحث



١٠ 

 ٢٦٦ .............................................................. التوصيات
 ٢٦٨ .................................................................املراجع 
 ٢٧٦ .................................................................املالحق 
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 ٧٠ ....جزء من جدار خزف زخارفه قائمة على النظامية اهلندسية)١(
 ١٠٥ ..........الرواشني يف واجهة املبىن التقليدي يف منطقة احلجاز )٢(
 ١٠٦ .................الرواشني يف املباين التقليدية يف املدينة املنورة)٣(
 ١٠٦ ............... واجهة ألحد البيوت التقليدية يف مكة املكرمة)٤(
 ١٠٧ ... )شعب عامر(الرواشني يف املباين التقليدية يف مكة املكرمة)٥(
 ١٠٨ ...) شعب عامر(ة املكرمةالرواشني يف املباين التقليدية يف مك)٦(
 ١٠٩ ................................................تفصيل روشان)٧(
 ١٠٩ ................................................تفصيل روشان)٨(
 ١١٠ ....منوذج لنافذة ذات إطار خشيب مثبت عليها قضبان من احلديد)٩(
 ١١٠ .................................وذج من الرواشني البسيطةمن)١٠(
 ١١٤ ................................................تفصيل روشان)١١(
 ١١٥ .................................................وحدة زخرفية)١٢(
 ١١٥ ...........................................عقود احلرم املكي )١٣(
 ١١٥ .................................مبىن تقليديتفصيل لباب يف)١٤(
 ١٢٠ ................................................تفصيل روشان)١٥(
 ١٢١ .................................................تفصيل روشان)١٦(
 ١٢١ .................................................تفصيل روشان)١٧(
 ١٢٥  .................................................فصيل روشانت)١٨(
 ١٢٥ .............. تفصيل لباب يف املباين التقليدية يف املدينة املنورة)١٩(
 ١٢٩ ..................................حارة العنربية يف املدينة املنورة)٢٠(
 ١٢٩ .......................ة املدينة املنوررواشني املباين التقليدية يف)٢١(
 ١٣٠ ...............باب رئيسي يف املباين التقليدية يف املدينة املنورة )٢٢(



١٣ 

 ١٣٠ ..............................نافذة مستطيلة يف املدينة املنورة)٢٣(
 ١٣٤ ............................بىن تقليدي يف املدينة املنورةركن مل)٢٤(
 ١٣٥ .......... ارج يف واجهة مبىن تقليدي يف احلجازاخلالروشان من)٢٥(
 ١٣٥ ................................................تفصيل روشان)٢٦(
 ١٣٦ ................ شباك يتكون من إطار خشيب وقضبان حديدية)٢٧(
 ١٣٦ ...................باب ألحد املباين التقليدية يف املدينة املنورة)٢٨(
 ١٤١ .................................................تفصيل روشان)٢٩(
 ١٤١ ............ باب رئيسي ألحد املباين التقليدية يف املدينة املنورة)٣٠(
 ١٤٦ .......... الروشان من اخلارج يف واجهة مبىن تقليدي يف جدة)٣١(
 ١٤٦ .................روشان ألحد املباين التقليدية يف مكة املكرمة)٣٢(
 ١٤٧ .وحدات زخرفية تعلو روشان أحد املباين التقليدية يف مكة املكرمة)٣٣(
 ١٤٧ ............ باب رئيسي ألحد املباين التقليدية يف املدينة املنورة)٣٤(
 ١٤٧ ....................باب ألحد املباين التقليدية يف املدينة املنورة)٣٥(
 ١٤٨ ........... ية يف املدينة املنورةمدخل حجري ألحد املباين التقليد)٣٦(
 ١٥١ ................ التقليدية مبكة املكرمةروشان يف أحد البيوت)٣٧(
 ١٥١ ................. روشان يف أحد البيوت التقليدية مبكة املكرمة)٣٨(
 ١٥٢ ..........باب رئيسي ألحد البيوت التقليدية يف املدينة املنورة )٣٩(
 ١٥٢ ........ حد البيوت التقليدية يف املدينة املنورةنافذة مستطيلة أل)٤٠(
لباب رئيسي ألحد املباين التقليدية يف املدينـة  )عقد(اجلزء العلوي)٤١(

 ........................ املنورة مغطى بشبك من احلديد املشغول
١٥٦ 

 ١٥٦ .............. باب رئيسي ألحد املباين التقليدية يف املدينة املنورة)٤٢(
شباك يتكون من إطار من اخلشب مثبت عليه قضبان حديديـة يف  )٤٣(

 ................................................... املدينة املنورة
١٥٧ 

 ١٦١ .................... روشان ألحد املباين التقليدية يف املدينة املنورة)٤٤(



١٤ 

 ١٦٢ ...................روشان ألحد املباين التقليدية يف مكة املكرمة)٤٥(
 ١٦٢ .....................نافذة ألحد املباين التقليدية يف املدينة املنورة)٤٦(
نافذة تتكون من إطار خشيب مثبت عليه قضبان حديدية يف أحـد  )٤٧(

 ............................... املباين التقليدية يف املدينة املنورة
١٦٣ 

 ١٦٣ ....................................................احلرم املكي)٤٨(
 ١٦٥ ................األمناط املعمارية يف املنطقة اجلنوبية يف الباحة أحد )٤٩(
 ١٦٥ ................األمناط املعمارية يف املنطقة اجلنوبية يف الباحة أحد )٥٠(
 ١٦٦ .........................أحد األمناط املعمارية يف جنوب اململكة)٥١(
 ١٧٠ .............. أحد األمناط املعمارية يف املنطقة اجلنوبية يف الباحة)٥٢(
 ١٧٠ ..................من املنطقة اجلنوبية )أبو مقص(وحدة زخرفية)٥٣(
نافذة ذات إطار خشيب عليه زخارف حمفورة ومثبت عليها قضبان )٥٤(

 ......................................حديدية يف املنطقة اجلنوبية 
١٧٤ 

 ١٧٤ ..................من املنطقة اجلنوبية )أبو مقص(وحدة زخرفية)٥٥(
 ١٧٤ ......................من املنطقة اجلنوبية)خترجية(وحدة زخرفية)٥٦(
 ١٧٨ ........................أحد األمناط املعمارية يف جنوب اململكة )٥٧(
 ١٧٩ ......................................حصن املصمك يف الرياض)٥٨(
بعض الوحدات الزخرفية والنقوش على أحد أبـواب مـرتل يف   )٥٩(

 ........................................................الرياض 
١٨٠ 

 ١٨٠ .......................)الرياض(باب مزخرف من منطقة جند)٦٠(

 ١٨١ ........... لدرعيةتوضح الشكل اخلارجي  للبيت النجدي يف ا)٦١(
 ١٨١ .....................الشرفات يف أعلى اجلدار والفتحات املثلثة)٦٢(
 ١٨٤ .......................)الرياض(باب مزخرف من منطقة جند)٦٣(
 ١٨٥ ......................................باب مزخرف من الرياض)٦٤(
 ١٨٥ ..................................زخارف تزين اجلدران النجدية)٦٥(



١٥ 

 ١٨٥ ................... )مستوحاة من النجمة(وحدة زخرفية جندية)٦٦(

 ١٩٦ ....نافذة ذات إطار خشيب حمفور مثبت عليها قضبان حديدية)٦٧(

 ١٩٧ ........ ) أبو مقص(شريط زخريف حيتوي على وحدات زخرفية)٦٨(

 ١٩٧ ....................اجلنوبيةمن املنطقة)خترجية(وحدة زخرفية)٦٩(

 ٢٠١ ............)  وحدة حصون(شريط زخريف من املنطقة اجلنوبية)٧٠(

 ٢٠١ ....................املنطقة اجلنوبية)أبو مقص(شريط زخريف)٧١(

 ٢٠١ ...............................من املنطقة اجلنوبيةشريط زخريف)٧٢(

 ٢٠٢ .........................املنطقة اجلنوبيةيف)إناء زرع ( وحدة)٧٣(

 ٢٠٢ ...............من املنطقة اجلنوبية )خنلة(وحدة زخرفية نباتية)٧٤(

 ٢٠٢ ......من املنطقة اجلنوبية )ار اململكةشع(وحدة زخرفية نباتية)٧٥(

 ٢٠٣ .......... ) املنطقة اجلنوبية(اخلطوط والزخارف حول النافذة)٧٦(

 ٢٠٣ ........................................)جند(رائس السماءع)٧٧(

 ٢٠٧ ..............................)املنطقة اجلنوبية(زخرفة مربعة)٧٨(

 ٢٠٧ .................من املنطقة اجلنوبية )حصون(وحدة زخرفية)٧٩(

 ٢١١ .......................أحد األمناط املعمارية من املنطقة اجلنوبية)٨٠(

 ٢١١ ....................نافذة بإطار خشيب حمفور من املنطقة اجلنوبية)٨١(

 ٢١٢ .......................وحدة زخرفية مربعة من املنطقة اجلنوبية)٨٢(

 ٢١٢ ..................................زي شعيب من املنطقة اجلنوبية)٨٣(

 ٢١٦ ..................طقة اجلنوبية وحدة زخرفية تعلو أحد مباين املن)٨٤(

 ٢١٦ ..................من املنطقة اجلنوبية )حصون(وحدة زخرفية)٨٥(

 ٢١٧ ..................................أحد األمناط املعمارية يف الباحة)٨٦(

 ٢١٧ .........................أحد األمناط املعمارية يف منطقة اجلنوب)٨٧(



١٦ 

 ٢١٧ ...................................................ويبالزي اجلن)٨٨(

 ٢٢٢ ....................................وحدة زخرفية من منطقة جند)٨٩(

 ٢٢٢ .......................)الرياض(باب مزخرف من منطقة جند)٩٠(

 ٢٢٦ .................. من املنطقة اجلنوبية)حصون(وحدة زخرفية)٩١(

 ٢٢٦ ............من املنطقة اجلنوبية )شعار اململكة(وحدة زخرفية)٩٢(
 ٢٢٧ ................ من املنطقة اجلنوبية)إناء زرع(وحدة زخرفية)٩٣(

 ٢٢٧ ...................................................نسيج شعيب)٩٤(

 ٢٢٧ .........................)ثوب اهلدا(زي من مدينة الطائف)٩٥(

 ٢٢٨ ...................................................نسيج شعيب)٩٦(

 ٢٢٨ ...................................................نسيج شعيب)٩٧(

 ٢٢٨ ...................................................نسيج شعيب)٩٨(

 ٢٣٢ ...................................................نسيج شعيب)٩٩(

 ٢٣٢ ...................................................نسيج شعيب)١٠٠(
 ٢٣٣ ...................................................نسيج شعيب)١٠١(
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אW
ظهر  الفن التشكيلي مبفهومه املعاصر متأخراً يف اجملتمع السـعودي  مقارنـة   

 حيث:  )هـ ١٤٢٠( السليمانذلك د أكد ـبظهوره يف البالد العربية األخرى ، وق
كة الفن التشكيلي يف اململكة العربية اعترب أن الستينات امليالدية كانت بداية فعلية حلر

 فمع بدايتها انطلقت البعثات لدراسة الفن والتربية الفنية خارج الـبالد ،  السعودية ،
 .ومع منتصفها بدأت حركة العروض الفردية يف بعض مدن اململكة

ـ ـوعبد العزي، وحممد السليم ، وكان الفنانني عبد احلليم رضوي  اد ـز احلم
، من رواد الفـن التشـكيلي    ومنرية موصلي، وصفية بن زقر ، حىي وعبد اجلبار الي

وعلى الرغم من انتشار الفن مبفهومه اجلديد إال أن احلس الفـين  .  السعودي املعاصر
ولقد كان الفن الشـعيب  .  إنسان اجلزيرة العربية منذ أقدم العصور ىكان موجوداً لد

من صفات اللوحة الفنية ، كزخرفة  الذي قام على مفهوم احلرفة والصنعة  حيمل بعضاً
سواًء كان ذلك باحلفر الغائر والبـارز أو بـالتلوين    ، األبواب والشبابيك والرواشني

 . ، حيث ختطى الوظيفة النفعية إىل القيم اجلمالية البحتة املباشر

وكنتيجة لبعض املتغريات والتطورات االقتصادية دخلت اململكة عصرا جديدا 
عت يف شىت جماالت احلياة التعليمية واالقتصادية وكان لذلك أثرا حيث تطورت وتوس

بتعـث  اواضحاً على اجملتمع وبالتايل على الفن التشكيلي السعودي ، فتطور التعليم و
عدد من املعلمني وطلبة العلم إىل عواصم العامل لدراسة الفن والتربية الفنية كما وفرت 

الدولية واحمللية فرصاً خمتلفة اللتقاء الفنـانني  ، واملعارض واملسابقات  وسائل االتصال
واحتكاكهم ببعضهم مما ساهم يف تطور الفن التشكيلي وانفتاح الفنان على ثقافـات  

 .العامل املعاصرة 

وملا كانت الفنون التشكيلية يف اململكة العربية السعودية قد تأثرت باالجتاهات 
ار اخلالفة اإلسـالمية وتراجـع الفـن    ة الغربية يف العصر احلديث ، بعد اندثـالفني

غري نابعة  ، ممفردات ورموز غريبة عليهبعض الفنانني التشكيليني اإلسالمي ، استمد 
 .م وبيئته مالذي ميثل أصالته معن تراثه منقطعا ومنعزالًفنهم فأصبح  ممن بيئته
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وخطورة انعزال الفنان عـن   ، وعن أمهية استلهام التراث يف الفن التشكيلي
ولئن كان الفن التشكيلي بأساليبه وأشكاله " :  )م١٩٧٩( يقول أبو غازي ، تراثال

اجلديدة قد وفد إلينا من الغرب يف العصر احلديث مع غريه من التيارات الثقافية ، فإن 
هذا الوافد اجلديد قد أقام يف البدء بيننا وبني فنون التراث عزلة مل تلبـث أن أدركنـا   

 . ) ١١ص (.  "خطرها 

قد كانت العودة إىل التراث واحلفاظ عليه من االندثار والنسيان أحد السبل و
 . اليت أعتقد أا سوف تساعد على حتقيق فناً أصيالً وخصوصية حملية

أن ا لفنان األصيل البد أن يعي "  : )هـ ١٤١٩( ولتحقيق ذلك يقول علي 
طبيعة عصـره ألن   ويستوعب تراث أجداده ويضيف إليه من ابتكاره الفين ما يواكب

الفنان لو قام مبحاكاة التراث القدمي كما هو وقع يف التكرار والتقليد وحصـل علـى   
 . ) ٧٨ص (.  " رؤية فنية مكررة للماضي وفقد رؤية العصر احلاضر

من مفردات التراث  هائالً كماً ملوترى الباحثة أن الفن الشعيب يف اململكة حي
، واليت اهـتم الفنـان    بطة باملاضي ، والبيئة احمليطة بهبالرموز والدالالت املرت تخمةامل

الطبيعـة مصـدر    الشعيب بتزيينها وجتميلها باألشكال اهلندسية والنباتية اجملردة جاعالً
وتراثها الشعيب  ، إهلامه يف زخارفه وألوانه ، فكل منطقة من مناطق اململكة هلا مفرداا

ت أحد املصادر اليت ا ستلهم منـها الفنـان   الذي مييزها عن غريها ومتثل هذه املفردا
 . ية احلديثة حفاظا على اهلوية السعوديةشكيلرموزه أو وظفها يف أعماله الت

أن الفنان السـعودي  " :  )هـ ١٤٢١ ( ويف هذا السياق ذكرت العشيوي
فنية  كشف عن املكونات  والتراكيب املختلفة للوحدات يف الرمز الشعيب فأنتج أعماالً

تلفة حتمل رؤى تشكيلية مبتكرة ومستمدة من الرمـز الشـعيب ،فتعـددت    بصيغ خم
االجتاهات واألساليب التعبريية هلؤالء الفنانني ، فالرمز الشعيب والتراث ميثـل طابعـا   

 . )٣٣ص( . " وليس قاعدة ملا يتضمنه من مناذج متعددة غنية بالنظم والقيم الفنية

ث الشعيب املتمثلة يف العناصر احمللية وقد تناول الفنان السعودي مفردات الترا
القدمية وخاصة املنتجات املادية والطرز واألمناط املعمارية التقليدية وما متيزت به مـن  
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وبعضا من مظـاهر   وحدات زخرفية وعناصر من إنتاج احلرف والصناعات التقليدية ،
لعـادات وتقاليـد    هذا باإلضافة إىل تصوير مشاهد احلياة الشعبية يف القرية والبادية ،

 .  مناطق اململكة 

وعليه فإن هذه الدراسة تسعى للوقوف على االجتاهات و األساليب التعبرييـة  
القائمة على استلهام مفردات التراث الشعيب وعلى مدى فهم الفنان التشكيلي ووعيه 

ة واستنتاج صيغ تعبريية معاصر ،ية توظيفها يف أعماله التشكيلية أمهذه املفردات و. 

אW
إن توجه بعض الفنانني السعوديني الستلهام مفردات التراث الشعيب احمللـي يف  

ها بأسلوب مغاير معاجلتواء مبحاكاة هذه املفردات أو ـ، س أعماهلم التشكيلية احلديثة
 ، حتديد معامل هوية وشخصـية سـعودية  هدفت إىل  ، خمتلفة يامتفرد برؤ وأمبتكر أو 

الفنان التشكيلي ، يعترب أمراً ذا دالالت وأبعاد خاصة تستوجب البحـث  ينتمي إليها 
التعرف على ما حققته هذه التجربة  وهذا االجتاه من نتـائج   وذلك بغية ، والدراسة

 .   ذات مردود على الساحة الفنية

مـن   رتبط مشكلة البحث مبفردات التراث الشعيب وما ينشأ من استخدامهاتو
، وذلك بدراسة األعمال الفنية  التشكيلي السعودي تصويرية يف العالقات فنية وتعبري

احلديثة القائمة على استلهام مفردات التراث الشعيب وحتليل ما فيها من قيم تشـكيلية  
 . ومجالية

لذا تنحصر مشكلة البحث يف دراسة جناح الفنان التشكيلي السعودي يف فهم 
 ، يف األعمال التشكيلية املعاصرةالتراثية  زللمفردات والرموالتراث احمللي واستلهامه 

 .سمة للفن السعودي املعاصر وذلك من أجل حتقيق اهلوية وال

אW
حصر العديد من األعمال الفنية التشكيلية القائمة على توظيف مفـردات الفـن    -

 .  الشعيب
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 .حصر العديد من الرموز واملفردات الشعبية يف بعض األعمال التشكيلية  -

إضافة معلومات جديدة عن الفن التشكيلي السعودي املعاصر القائم على استلهام  -
 . مفردات التراث احمللي

אאW
אאW

 .التشكيلي السعودي  ملفردات الفن الشعيب يف التصويردراسة التوظيفات اجلمالية  -

  دى بعض الفنانني التشـكيليني ية لالكشف عن األساليب واالجتاهات التعبريية الفن -
 . الشعيب الفنلبعض األعمال القائمة على توظيف مفردات 

 . ، ودراسته له الكشف عن فهم الفنان التشكيلي السعودي لتراثه احمللي -

אW
 كيف ميكن تصنيف مفردات التراث الشعيب السعودي ؟ -

بعها الفنان التشكيلي السـعودي يف  ما هي األساليب واالجتاهات التعبريية اليت ات -
 ؟  توظيف مفردات التراث الشعيب

 ؟  السعودي لتراثه احملليما مدى فهم الفنان التشكيلي  -

אW
توجد عالقة بني فهم الفنان لعناصر التراث الشعيب احمللي وبني قدرته على توظيف   -

 . هذه العناصر بطريقة مبتكرة

الفنان يف منطقة يتوفر فيها التراث الشعيب بشكل واضـح   توجد عالقة بني وجود  -
 . وبني استخدامه لعناصر هذا التراث وتوظيفها يف أعماله

يوجد اختالف يف رؤية الفنان التشكيلي السعودي لعناصر ومفـردات التـراث     -
 .بناًء على مدى وعيه وقدرته على توظيف تلك املفردات  الشعيب



٢٨ 

אW
 : على ما يلي بحثهذه التقتصر حدود 

W
دراسة أعمال بعض الفنانني والفنانات السعوديات ممن قاموا بتوظيـف مفـردات    -

 . التراث الشعيب يف أعماهلم الفنية

 ) .التعبري باللون( التشكيلي حتديد نوع األعمال الفنية التشكيلية يف جمال التصوير -

  :ا املفردات التراثية ومت حتديد منطقة احلجاز وجنـد  املناطق اليت تتوفر فيه
 . واجلنوب

 :هـ١٤٢٦ـ١٤١٠( الفترة املعاصرة يف الفن التشكيلي السعودي( . 

אW
JאאW

: " إىل ) م١٩٩٦(تشري كلمة الفنون الشعبية يف املوسوعة العربيـة العامليـة   
وهي تتصف بالعراقة ، عليها بني أفراد جمتمع من اجملتمعات الفنون الدارجة واملتعارف 

وتتصـف  ، والقدم ولكنها تتصف باحليوية أيضاً فهي جارية يف االسـتعمال اليـومي   
 ) .٥٥٢ص" . (وتنسب إىل اجلماعة الشعبية ، مبجاراة العرف والعادة 

رسات بأنه ممارسة مجاعية شأنه شأن املما" : الفن الشعيب )  بدون(جابروعرف 
باإلضـافة إىل   ، االجتماعية األخرى ، واليت يلجأ إليها اجملتمع الشعيب يف حياته اليومية
 . )٢٨ص(  . " إنتاجهم الفين يكتسب معهم صفات وخواص املكان ومسات اإلنسان

بأن الفنون الشعبية هي ) : م١٩٧١(عن مرسي ) هـ١٤٢٢(وذكر خليف  
وهـي فـن   ، ا وتنتقل عن طريق املوروثات من البيئة ذا تستوحىتلك الفنون اليت " 

وهي ترمجة لتأثر الفرد بالبيئة اليت ينشأ ـا  ، الشعب وأدبه الذي مل يتعلمه ممن الكتب 



٢٩ 

وال يسعى إليها اإلنسان البيئي قاصداً ولكنـها تنشـأ   ، وبعادات وتقاليد هذه البيئة 
 ) .٧ص" . (بشكل طبيعي دون تكلف 

 يقوم به عامة الناس أو مجاعـة مـن احلـرفيني    فن حريفويعرف إجرائياً بأنه 
بالوسائل اليدوية والتقليدية البسيطة ويتعلمه أصحاب الصنعة كابر عن كـابر وهـو   
مكتسب يف دواخلنا وميتاز ببساطته وارتباطه بثقافة اجملتمع الذي ينتمي إليه وبالبيئـة  

وهو فن قدمي وحايل يف ، وقائم على مفاهيم الناس وعادام وتقاليدهم ، اليت نشأ فيها
 . نفس الوقت ألنه ال يزال ميارس ومستمر

אאFTraditionEW
صار  ، ووراثة ، ورثةً ، وإرثاً ، وِرثاً)  يرثه (ومنه وعنه  ، يرث فالن املال"  : جاء يف املعجم الوسيط

ورثـة  )  مجع ( ثه عنه فهو وارثور:  وورث أباه ماله وجمده ، ورث اجملد وغريه : ، ويقال إليه ماله بعد موته
 . ووراث

، وهو البـاقي الـذي يـرث     ـ  عز وجلـ صفة من صفات اهللا  ) الوارث(
كان ملـك   يبقى بعد فناء الكل ويفىن من سواه ويرجع ما : أي األرض ومن عليها ،
 . شريك له العباد إليه وحده ال

 :  اىلوكلمة تراث قد وردت يف القرآن الكرمي مرة واحدة يف قوله تع

   وحتبون املال حباً مجا . وتأكلون التراث أكالً ملا   وتشري اآلية إىل التـراث
 . املادي

جمموع ما ورثناه " :  هو )م ٢٠٠٠( يقزرالتراث اصطالحاً كما أورده أبو و
ولـيس   ومن كافة األصقاع ، ، عن األقدمني فكراً وفناً وعلماً وثقافة على مر العصور

والتراث حيمل يف ثناياه معىن اإليصال والتواصل بـني املاضـي   ،  نيحتديداً من بلد مع
 . )١٤٧ص( .  "واحلاضر

هو كل ما ورثناه عن أبائنا من علـم وقـيم   " : ) هـ ١٤١٠( وعند اجلبايل 
 ).١١ص(.  " وآداب وفنون وصنائع وسائر املنجزات األخرى معنوية كانت أو مادية
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ملن أتى بعدهم من اآلباء واألجداد امى من القدخلفه لنا  ما إجرائياويقصد به   
 ، ، واألدوات املبـاين التقليديـة  : ، بيئية ومجالية متمثلـة يف   من رموز شعبيةأجيال 

 .  واحلرف والصناعات وما متيزت به من وحدات زخرفية ورموز بيئية

JאאW
املتعـايش  ، د الشعيب أو ابن البل، ابن الشعب : " بأنه ) م١٩٨٦(عرفه فريد          

واملطلع علـى  ، يف حميطه واملعاصر ألكثر من جيل عمره من مخس وأربعون سنة فأكثر 
التراث الشعيب أو أحد جماالته باملمارسة الفعلية وفق وسائل وأساليب األداء العفـوي  

وهو الذي بإمكانه التحدث مبا هو جديد ، الفطري واملكتسب املتوارث واملبتكر الذايت 
أو باسـتطاعته أن  ، يعرف من قبل يف أحد جماالت املوروث الشعيب حديث املمارس مل 

 ) .١٠٩" . (يضيف أو يؤكد أو ينفي أو يصحح معلومات تراثية سابقة 

ويعرف إجرائياً بأنه شخص يتسم بالبساطة والتلقائية والصدق  واجلـرأة يف            
كان سكناً أو ملبساً أو أي أداة أخرى  وهو الذي يقوم بتجميل ما حوله سواًء، التعبري 

 . يستخدمها يف يومه وذلك بزخرفتها وتلوينها وذلك إلبراز الشيء املتوارث 

JאאW 

يقصد به إجرائياً من يقوم بأخذ أو توظيف املفردات وإعادة صياغتها برؤيـة خمتلفـة   
 .  وطرح جديد 

JאFFolkloreWE
أن كلمة فولكلور هي كلمة ذات استعمال عاملي وهي ذات ) : م١٩٦١(يشري صاحل 

، ويعين الشعب وهو ما ركز عليه األوربيون يف فكـرهم  ) فولك: (شقني األول منها 
منتجات شعبية وهو ما ركـز عليـه   ، فتعين احلكمة من معارف ) لور: (والشق الثاين 

 .  األمريكيون يف فكرهم

ظاهر احلياة الشعبية واليت مازالت متارس يف املناسبات ويعرف إجرائياً بأنه مظهر من م
 .خل ا....وأغاين وأهازيجمن عادات وتقاليد وأزياء 
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JאFSymbolEW
يف علم (و . اإلمياء واإلشارة والعالمة" :  جاء يف املعجم الوسيط أن الرمز هو

 . الكناية اخلفية) : البيان

يف األدب والفـن ظهـر يف الشـعر     مـذهب :  الطريقة الرمزية : و الرمزية
عن املعاين بالرموز واإلمياء ليدع للمتذوق نصيباً يف تكميل الصـورة   أوالً،يقوم بالتعبري
 . ) ٣٧٢ص (.  " مبا يضيف إليه من توليد خياله أو تقوية العاطفة

إدراك أن شـيئا مـا    " :  ميكن القول بأن الرمز هو) م١٩٩٢(وعند سرينج  
ثنني هـي  ه حبيث تكون العالقة بني االـء آخر أو حيل حمله أو ميثلعن شي يقف بديالً

 . ) ٥ص( .  " عالقة اخلاص بالعام

مـن  ، معينة من فنون شعبية ويقصد به إجرائياً كل ما ميكن أن منثل به منطقة 
والبيوت ، به ملنطقة احلجاز  كالروشان مثالً نرمز، أو فلكلور عمارة أو زخرفة أو زي 

أمـا  ) وهذا ميثل رمـز عـام  ( والبيوت الطينية ملنطقة جند، ية طقة اجلنوباحلجرية للمن
 ) .متثل رمز خاص(اليت احتوا تلك املفردات والزخارف  األشكال

אאFingpaintEW
نقش صورة األشياء أو األشخاص : "  هو جاء يف املعجم الوسيط أن التصوير

 . )٥٢٨ص( .  "م أو بالفرجون أو بآلة التصويرعلى لوح أو حائط أو حنومها بالقل

أن التصوير يعترب أهـم أمنـاط    " : فيعرفه بقوله) هـ ١٤١٦( أما كماخي  
وميكن للمصـور الفنـان   التعبري الفين والذي يعتمد على توظيف اللون بصفة أساسية 

مكانيات متعددة من خالل مزج األلوان للحصول على ألوان أخـرى  إاحلصول على 
غوامق وفواتح لعمل درجات لونية ، واحلصـول علـى األسـطح املختلفـة      وعمل

 . " كالشفافية والنعومة واخلشونة والكثافة اللونية

جرائيا بأنه جمال من جماالت الفنون التشكيلية يهدف إىل تنمية التعبري إويعرف 
يعـرب  ميكن تنفيذه على مسطحات خبامات خمتلفة ذات بعدين و ، الفين ، وإثراء اخليال



٣٢ 

، )اخل....باسـتيل  ، مائيـة  ، زيتية ، اكريلك ( واأللوان عليها مبجموعة من اخلامات
  .وخيتلف عن مفهومه اللغوي والديين 

אאFgraphic artWE
التيين وهي من كلمـة  : " أن أصل كلمة جرافيك ) م ٢٠٠٦( ذكر العرييب 

 " .رسوم أو املنسوخ وتعين اخلط املكتوب أو امل)  graphus( جرافوس 

بأنه يف معناه العام من قطـع أو حفــر  ) : " م ٢٠٠١( وعرفته هيام السيد 
، أو معاجلة األلواح اخلشبية أو املعدنية أو أي مادة أخرى دف حتقيق أسطح طباعية 

واحلصول على تأثريات فنية تشكيلية خمتلفة عن طريق طباعتها وله عدة مسميات منها 
 " .فن اجلرافيك ، التصميم ، فن املطبوع ال، فن احلفر 

ويعرف إجرائياً بأنه كل فن مطبوع أو ما يترك أثر على أي سطح باسـتخدام  
 .أحبار خاصة 

 ) :هـ ١٤٢٧( وتسبق العمل اجلرافيكي عدة خطوات وهي كما ذكرها البار 

شب الالينو أو اخل) ( اخلامة اليت حيفر عليها ( حتضري خامات العمل اجلرافيكي   -١
فربيـانو  ( ورق خاص للطباعة ، أدوات احلفر، ) أو الفلني أو النحاس أو الزنك 

 ) .روالت مبقاسات خمتلفة ( ، أحبار طباعة خاصة ، ) أو كانسن 

رسم التصميم على اخلامة مث حفره ويعترب احلفر من أهم عوامل جنـاح العمـل    -٢
 .اجلرافيكي 

 .الطباعة حتضري ورق الطباعة وحتضري األحبار اخلاصة ب  -٣

 .وتكون إما مباكينة الطباعة أو طباعة يدوية وتعتمد على مهارة الفنان ، الطباعة  -٤

אW
: يف الفلسـفة  :  )اهلويـة   (،  من هوى أو هوة: جاء يف املعجم الوسيط أا 

 . ) ٩٩٨ص(  . حقيقة الشيء أو الشخص الذي متيز عن غريه
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من أساسيات بناء الكيان اإلنساين  : "بأا ) م ٢٠٠٧( وعرفتها أماين فهمي 
ينظر وذكرت أنه ، "بكل ما حيمل من توجيهات وتفضيالت وثقافة وقدرات ومواهب 

 :إىل معىن اهلوية بناء على ثالث مفاهيم هي 

١- אאאW  وتتحدد مالحمها نتيجة للتأثر باإلرث احلضاري املختزن . 

٢- אية واملكانية اليت يعيشها الفنان يف واقعه وترتبط باحلدود الزمان:  א
املعاصر وسط اجملتمع بكل ما ميكن أن يؤثر عليه من ظروف اقتصادية واجتماعية 

 .وسياسية وتطورات علمية 

٣- אאتنتج من خالهلا العملية اإلبداعية بعد التوغل حبرية تامة داخل :  א
 . ذاته املتفردة 

تراثه احمللي لتحقيق فن أصـيل  و،  الفنان إىل جذوره انتماءقصد ا إجرائياً وي
 . نابع من بيئته وميثل هويته

JאW
تلك النظرة املادية والواقعية لألشياء، فالرؤية : " الرؤية بأا ) م١٩٨٩(عرف أعراب 

 ) .٢٣ص" . ( جزئي وآين مرتبطة باحلس والعقل وبكل ما هو

والرؤيـة يف  ، لغة تعين النظر بالعني اجملردة إن الرؤية يف ال) م٢٠٠٧(وذكر العساف 
الفن هي املادة الوثائقية اليت يعكسها الفنان من الواقع وختص اجملتمع والفرد معاً يضاف 

 . إىل ذلك موقف املبدع وطرائق تشكيله اجلمالية لتلك الرؤية 

مجالية  بأا استجابة ملا يف الشيء املرئي من قيم) هـ١٤٢١(وعرفتها ومسية العشيوي 
ويتم اإلدراك باالستعانة باحلواس وعليـه  ، وتعتمد الرؤية على اإلدراك ، متعمقة فيه 

 :صنفت مصادر الرؤية الفنية إىل 

١JW أي ما يتم ، وتتمثل فيما يدركه الفرد بصورة مسموعة أو مقروءة
  .التأمل فيها فكرياً 
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٢JWأي دون أن ، مللموسة بالبصـر فقـط   وتعتمد على تأمل األشياء ا
 .من أشكال مرئية يف احمليط من أشياء طبيعية أو مجادات ، توصف باللفظ 

٣JW بل أيضاً ، ال تعتمد على إدراك األشياء املرئية بالبصر فقط
على تأمل البعد الثقايف والفكري وراء امللموسات أيضاً وقد تكون بصورة مسموعة أو 

 .روءة مثل التراث واألعمال الفنية ذات االجتاهات املختلفة مق

JאW
، ميثل السمة الشخصية للفنان واليت تنعكس يف فنه : " بأنه ) م١٩٩٤( عرفه البسيوين

أو هي جممل العادات املنهجية ، هي بصمته املميزة اليت ميكن ا التعرف على شخصيته 
 ) .١٠٩" . (عبري الفنان واإليقاعات اليت تتكرر من خالل ت

אאW
أو )  أخـذ  (بأنـه عمليـة    إجرائياًيعرف للتراث الشعيب والتوظيف اجلمايل  

جزء منها وما أضيف إليها من زخارف ونقـوش   استلهام للمفردة التراثية الشعبية أو
 .  راحةتبعث يف النفس الرضا وال،  وأشكال يف األعمال الفنية وذلك برؤى فنية حديثة

אForiginalityEW
 : ويف األسلوب. جودته: يف الرأي )  األصالة(  جاء يف املعجم الوسيط أن

 . ويف النسب عراقته.  ابتكاره

 . ومنشؤه الذي ينبت منه.  أساسه الذي يقوم عليه: الشيء )  أصل (

لتراثـه  صفة تطلق على انتماء الفنان : " بأا ) م ٢٠٠٠( يق وعرفها أبو رز
مت صهره وتفاعله وتكيفه مع البيئـة  ، الذي هو أصالً نتيجة تفاعل ثقايف أمشل ، احمللي 

 ) . ١٥٢ص" . ( ليصبح ذو خصوصية متيزه عن غريه ، واحمليط 

ويقصد ا إجرائياً بأا أي عمل حيمل تصور خاص ورؤية ذاتية سـواًء يف األداء        
 .التشكيلي أو يف املفردات اليت شكلها الفنان 
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אאWאאW
تأثرت التجربة التشكيلية يف اململكة العربية السعودية بعدد مـن التوجهـات   

وأصبح التوجه إىل البيئة ومفردات الفن الشعيب يستقطب العديد من الفنـانني  ، الفنية 
حقيق فن تشكيلي سعودي معاصر له خصوصـيته املتفـردة   التشكيليني السعوديني لت

ومن هذا املنطلق أبدأ باإلشـارة للمحـاوالت    –التراث واملعاصرة  –وحتقيق معادلة 
األوىل اليت قام ا الفنانني والنقاد للبحث عن مدرسة متثل العامل العريب بوجه عام يكون 

املعاصر يف البالد العربيـة   ظهر الفن التشكيلي مبفهومهحيث ، هلا بعض اخلصوصيات 
غريبا على الذوق العريب وذلك بفعل التثاقف مع الغرب ، حيث وقعت البالد العربية 

بعض الثقافة العربية  ضعف وتراجعويف ظل  حتت تأثري السياسات االستعمارية الغربية ،
، والسـيما   ، انبهر بعـض العـرب  لفترة من الزمن  وهيمنة االستعمار الغريبالشيء 

، مبا جاء به املستعمر الغريب من صنائع وعلوم وفنون، فتـأثرت الـبالد    ملثقفني منهما
 ، حيث سيطرت الثقافة األجنبية على البالد العربية العربية بثقافات الدول اليت احتلتها

وبدافع اإلطـالع  وتراثهم العريق ، وبالتايل أصبح العرب بعيدين عن ثقافتهم العربية 
 ، انني التشكيليني العرب على أيدي الفنـانني األجانـب  نمن الف والتقدم تتلمذ عدد

 :  التالية العواملب تأثرواو

، حيث درس غالبية الرواد التشـكيليني العـرب يف    ر للخارج للدراسةـالسف -١
ـ  ، وتأثروا بثقافة الغرب وفنهم الغرب  األدائيـة   بالي، ومن مث باستعارة األس
 . صويريف فنهم وخاصة الرسم والت ةالغربي

 . اإلطالع على أعمال الفنانني األجانب املعروضة يف املتاحف -٢

وقيامهم بصياغة  تواجد الفنانني األجانب الذين يف البالد العربية بفعل االستعمار  -٣
 .مناهج أقسام الفنون واألكادمييات الفنية 
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ريب لقد تواجد عدد من الفنانني الغربيني يف البالد العربية وخاصة يف املغرب الع
ألن بالد العـرب  " مستشرقني" منذ بداية القرن التاسع عشر وقد أطلق عليهم اسم 

أن هؤالء الفنانني املستشرقني جاءوا لتصوير بـالد  و.  كانت بالنسبة هلم بالد الشرق
الشرق وما فيها من طبيعة وعمران وبشر، باإلضافة إىل أم أرادوا التركيـز علـى   

 . ا فيها من آثار وأزياء ومنط حيام االجتماعيةعادات وتقاليد بالد الشرق مب

א : بيكاسو ، بول كلي هنري ماتيس ، الكروايد ، .... 

الكروا يقف يف قمة املستشرقني فهو الفـاتح األول  يوكان الفنان الفرنسي د
اق ويف هـذا السـي  .  ستشراق وكان األكثر تأثراً باحلياة العربيةق اإلـواملمهد لطري

ستشراق بدأ من القرن التاسع عشـر  إن اإل" : بقوله ) هـ ١٤١٨ (يؤكد البهنسي 
 ). ٤٣ص (.  " م١٨٣٠ستشراق وذلك عام الكروا الفاتح األول لطريق اإليوكان د

بأن رحلة ديالكـروا إىل املغـرب   ) : بدون ( ويف هذا السياق وضح قطب 
رته أضواء الشـرق وفتنتـه   أثر واضح يف لوحاته حيث ) م١٨٣٢(واجلزائر يف عام 

مناظر الطبيعة واجلياد العربية األصيلة كما تأثر بنقوش األرابيسك حـىت أصـبحت   
 . إحياءات هذه الرحلة عالقة يف خياله طوال حياته 

وقد يكون يف اهتمام الفنانني املستشرقني بالفن العـريب وفلسـفته ومجالياتـه    
 . ن الذي أبدعه الفنان العريبتشجيعاً للفنان العريب على العودة لذلك الف

أن الفنان العريب املسلم ترك لنا إبداعات " :  )م ١٩٩٥ ( حيث يؤكد صادق
 . ) ٥٥ص (.  " ال حصر هلا تاركاً هذه املفردات يف إطار قابل لالستمرارية والتجديد

وبالرغم من ذلك جند أن الفنان التشكيلي العريب مل جيد أمامـه إال املفـردات   
الغربية حيث مل تسلم معاهد الفنون والكليات من تسرب الثقافة الغربية يف والنماذج 
االجتاهات واألساليب الفنية احلديثة إىل العامل العريب مع بداية  انتشرتحيث  ، مناهجها

)  ... االجتاه الواقعي واالنطباعي والتكعييب والوحشي والتجريـدي (  القرن العشرين
الفنان العريب وأصبحت األسلوب ها من مفردات غربية مبا فيواستهوت هذه األساليب 
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وبعضها اآلخـر يف   ، الدارج يف فنه ملا احتوته بعض األساليب من واقعية يف األشكال
، ومن مث أصبحت هذه األسـاليب مـادة    التلوين واحلركة والتعبري واحلرية اإلبداعية

 . مقررة يف التدريس العام

، فن املعاصر يف عواصم العـامل العـريب   أن ال) : " م١٩٨٨(ويؤكد الصايغ 
وال ينحدر من ، وعواصم البالد اإلسالمية هو فن ينحدر من قيم الفن احلديث نفسه 

ذلك على الرغم . الـذي ساد هذه البالد أكثر مـن ألف عام ، قيم الفن اإلسالمي 
 من الشعارات والنداءات اليت ال تزال ترتفع وتـدعو إىل العـودة إىل فـن التـراث    

يكون تطوراً وتواصالً مـع فـن   ، الستلهامه أو يف غايـة الوصول إىل فن معاصـر 
 ) . ٢١١ص" . ( املاضي 

أن املناهج اليت اتبعها الفنان : ) هـ ١٤١٨ ( ويف هذا السياق يوضح البهنسي
التشكيلي العريب مستقاة من األصول األوروبية ، كذلك فإن الفنانني الذين درسوا يف 

وتقاليد الفن الغريب خمتلفة متاماً عن الفـن   ، ا ومعهم مكتسبام الغربيةادوـأوروبا ع
 .   العريب ، لذلك فالفنان العريب مل يستطع املوائمة بني الفنني

أثـراً   ا، وكان هل تستند هذه املناهج على شيء من التراث أو الفن العريبومل 
 امعاتاجلناهج التدريس يف فأساليب وم ، واضحاً على إعداد الفنان التشكيلي العريب

، وعرض ووصـف ألهـم أسـاليبهم     كليات حتتوي على جتارب لفنانني غربينيالو
، حىت أصبحت هذه املناهج تتحكم وتسيطر على رؤية الفنان  واملدارس اليت أسسوها

 . التشكيلي العريب

ـ  ر فأصبحت أعماله أكثر ارتباطاً بالعامل الغريب واملدارس الفنية احلديثة ، وأكث
اخلمسينات بدأ جمموعة من الفنانني التشكيليني العـرب   يفو.  انقطاعاً عن تراثه وبيئته

وذلـك  ) يبحثون عن نظرية مجالية عربية(يبحثون عن هوية مجالية عربية أو مبعىن آخر 
بإجياد فن مطبوع بشخصية عربية حيث يعكس فيه خصوصيته وحمليته وأصالته وذلك 

، لكن فكرة العودة أو احلفاظ على اهلوية احمللية مل تكن  ثهمودة إىل تارخيهم وتراـبالع
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واضحة لدى الفنان العريب وذلك لعدم متكن الفنان العريب من اكتشاف أو فهم القيم 
 . اجلمالية والصيغ الفنية يف تراثه احمللي

ابتداًء مـن   ":  )هـ  ١٤١٧( مهزأوعن بداية البحث عن اهلوية احمللية يقول 
يف تيارات مماثلة للتيارات الغربية طرحت مسـائل جديـدة كاألصـالة    اخلمسينات و

والتراث يف األوساط الفنية وكان من الطبيعي أن تقود معاجلة هذه املسائل إىل املقابلة 
  .  "انطالقاً مما توصل إليه الفن التشكيلي املعاصر بني املنظور الغريب واملنظور الشـرقي 

 . ) ٣٨٩ص (

إن الفنان العريب مل يكن مبقدوره يف البداية أن ) : هـ١٤١٨(ويؤكد البهنسي 
وعندما نادينا منذ اخلمسينات بضـرورة  ) الفن احلديث والفن العريب(يوائم بني الفنني 

، مل يكن قصدنا العودة الكاملة إىل املاضي الستنساخ الفن العريب ، تأصيل الفن العريب 
مناخ الثقافة املعاصرة على أصـول  بل كان قصدنا أن يقوم الفن احلديث ومن خالل 

 ) .٨٩ص" . (هلا جذورها يف مظاهر الفن العريب عرب التاريخ ، عربية 

 . ومسيت هذه احلركة حبركة التأصيل أو األصالة يف الفكر العريب

ضد التقليدية وأا تعين أن  " : األصالة بأا) م ١٩٨٥ ( وقد عرف البسيوين
إليه وتعرب عن طابعه وعن شخصـيته فالشـخص    األفكار تنبعث من الشخص وتنتمي

الذي لديه أصالة يفكر بنفسه ويستخدم حواسه،وتعترب مواهبه واستعداداته قد منـت  
منواً شامالً متكامال إىل الدرجة اليت تؤثر يف النهاية يف نوع التعبري الذي يؤديه الفنـان  

 . )٣٦ص( . " ومييزه عن غريه

ذكر عدد من البـاحثني  ، يف اململكة العربية السعودية أما عن بداية الفنون التشكيلية 
والكتاب أا بدأت باعتماد مادة التربية الفنية مادة أساسية يف التعلـيم العـام عـام    

حيث مارس عدد من اهلواة إنتاجهم الفين من خالل هذه املادة ومـن  ، ) هـ١٣٧٧(
ـ ) م١٩٥٨، هـ ١٣٧٨(خالل املعارض املدرسية عام  دراً إلبـراز  واليت كانت مص

أن املعارض املبكـرة  ) : هـ١٤٢٣(ويؤكد السليمان .املبدعني يف الفنون التشكيلية 
اليت شهدا املدن السعودية خالل الستينات وبداية السبعينات عربت عـن اهتمـام   
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ومل تكن تلك األعمال إال اللبنـة األوىل  ، بالبيئة واملظاهر االجتماعية والتراث احمللي 
ية اليت برز اختالفها مع بروز حركة املعارض وانتشارها مع قيام الرئاسة للتوجهات الفن

واألخذ على عاتقها تنظيم معارض على مستوى ، العامة لرعاية الشباب يف السبعينات 
وخترج الدارسني يف ، وعلى مستوى املناطق ومع عودة الدارسني من اخلارج ، اململكة 

ات واجتاهات خمتلفة تربز يف هذه املعـارض الـيت   معهد التربية الفنية بدأت بوادر تيار
 .   شجعتها الرئاسة العامة لرعاية الشباب باجلوائز واالقتناء 

ومن خالل اطالع الباحثة على عدد مـن املراجـع وجـدت أن األسـاليب     
ة والسـعودي  ـر بصفة عامـواالجتاهات اليت جها الفنان التشكيلي العريب املعاص

ته اليت حتقق انتماء الفنان إىل بلده تعددت وتنوعت مـا بـني   بصفة خاصة ، وحماوال
، واجتاه حنو استلهام  استلهام احلروف العربية واخلط العريب ومسي هذا االجتاه باحلروفية

ـ  مفردات التراث الشعيب  . ة اإلسـالمية ـ، واجتاهات أخرى حنو املنمنمات والزخرف
 :من أهم هذه االجتاهات و

 . االجتاه احلرويف -

 .ة الشعبي للفنونالجتاه ا -

F١EאאFאEW
ويعترب أحد  ، من أمسى الفنون اإلسالمية مجاالً وأكثرها تعبرياً يعد اخلط العريب

أعمدة الفن اإلسالمي الذي أبدع فيه الفنان املسلم فحظي فن اخلـط مبصـطلحات   
ـ  ، حيث تنافس املسلمون وأمساء ألنواع اخلطوط واحلروف ـ ـيف كتاب ني ـة وحتس

ـ    ة والـديواين  ـحروفه وابتكار أمناطاً عديدة منها كاخلط الكـويف والثلـث والرقع
فتعددت صور هذه اخلطوط وأخضعت للنسب اجلماليـة حـىت    اخل ،... والفارسي 

، وقد نال اخلط العـريب مكانـة عاليـة يف احلضـارة      غدت خطاً مجيالً يبهر األنظار
، واليت متيز ا الفن اإلسـالمي عـن    عناصر الفن اإلسالمياإلسالمية ويعترب من أهم 

 . غريه من الفنون
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ـ ـواحلرف العريب هو أساس اخلط مبا ميتلك من إمكاني ،  ةـات مجالية وتعبريي
ولقرابتـها مـن    كانت حروف الكتابة العربية يف حد ذاا تأخذ شكالً زخرفياً ، اوملّ

ربيني باستخدام و توظيف احلروف العربية يف مفهوم التجريد فقد قام بعض الفنانني الغ
أنه يف أوائل القرن العشرين  : )هـ ١٤١١ ( ، وقد وضح احلريب أعماهلم التشكيلية

زاد اهتمام بعض الفنانني الغربيني بالفنون اإلسالمية وتركز اهتمامهم علـى الـرقش   
العريب مـن  العريب اإلسالمي وذلك لقرابته من مفهوم التجريدية حيث وجدوا احلرف 

 . أمجل الصيغ اجملردة بالنسبة هلم فاجتهوا لالستفادة من شكله اجلمايل

ـ  ـني الغربيني الستلهـحيث اجته العديد من الفنان ،  مـام الكتابـة يف أعماهل
ـ  بول:  نيـؤالء الفنانـن هـوم ـ ١٨٧٩(  يـكل  كاندنسـكي ، )م ١٩٤٠ـ
 .) م ١٩٤٤ـ ١٨٦٦(

 :) هـ١٤١٧( ربيني يرى أمهزوعن الكتابة يف أعمال احلروفيني الغ

،  مـن الصـورية الرمزيـة    أن الكتابة أخذت أشكاالً شـىت يف أعمـاهلم ،  
 . ، واملسمارية وكتابات الشرق األقصى إىل املخطوطات واخلط العريب واهلريوغليفية

فنجدها يف أعمال بول كلي عبارة عن إشارات فهي كتابة غري مقروءة جتمـع  
والنبايت، ويف أعمال كاندنسكي جـاءت علـى شـكل     بني النقطة والشكل اهلندسي

إشارات ختتلط فيها العالمات اهلندسية على اختالفهـا لتكـون يف جمملـها كتابـة     
 .هريوغليفية 

وهذا يدل على أن االجتاه احلرويف يف التصوير ظهر يف البداية يف أعمال الفنانني 
جند أن لـه دالالت قـد ال    وعند تأملنا خلصوصية احلرف العريب ومجالياته . الغربيني

 . يكون هلا نظري يف األحرف األخرى

إن مسرية احلرف العريب شـهدت حمطـات   : ) م ٢٠٠٣ ( وقد أكد الساعي
كثرية أغنت احلرف وأثرت يف هذا الفن من زوايا خمتلفة ،حيث خيضع نظام األحـرف  

ة فتخرج  آللية تشكيلية متفردة ،إذ ختتفي أجزاء من األحرف حسب موقعها من الكلم
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هذا باإلضافة عـن الائيـة    األحرف من طابعها الثابت إىل الطابع التشكيلي املرن ،
األشكال اليت تتولد من كتابة كلمة ما بأنواع اخلطوط العربية أو حىت ضمن النـوع  

، حىت يف القيمة اللفظية للحروف جند فيها حضور اإلخفاء واإلدغـام واملـد    الواحد
 . والوصل هلذه احلروف

هذه بعض مزايا احلرف العريب اليت تنبه إليها بعض الفنانني التشكيليني العرب 
وا يبحثون عن هويتهم  وخصوصيتهم ومن هؤالء ءعندما طرحت مسألة األصالة وبد

)  م١٩٧١(العراقية اليت أقامت معرضاً مشـتركاً عـام    )مجاعة البعد الواحد(الفنانني 
، سـعيد   شاكر حسـن آل : ء الفنانني هم وهؤال . حتت شعار الفن يستلهم احلرف

،  وضياء عـزاوي ، وحممد غين ، وعبد الرمحن كيالين ، ، ومدحيه عمر ومجيل محودي 
 . الفنانني الذين حاولوا إجياد مدرسة عربية تشكيلية أوائلكانوا من ف، ورافع الناصري

ـ  ث والبعد الواحد هو عبارة عن تعبري عن اجتاه اخلط من نقطة إىل أخرى حبي
فاحلرف له معناه اللغوي وشـكله التجريـدي   .  يلغي العمق أو البعد الومهي للحرف

 . ، كخط و حركة وإيقاع واملهم يف نظرية البعد الواحد هو شكل احلرف

حيث ) م ١٩٧١ (وهذا ما أكده أحد رواد هذا االجتاه شاكر حسن آل سعيد 
مل كقيمة تشكيلية حبتـة ،  أن احلرف يستع"  : قال موضحاً معىن البعد الواحد بقوله

، ذلـك ألن القـوام    والقصد هو الكشف عن أمهية احلرف كبعد وليس كموضوع
 . )١٢ص( .  " احلقيقي للحرف هو احلركة واالجتاه

أنه فكرة حمورية تلخـص  ) : م١٩٩٠(وحول معىن البعد الواحد يؤكد داغر 
القـوام احلقيقـي   " ن طاملا أ" كبعد"هذا االجتاه الفين وهي الكشف عن أمهية احلرف 

كفكرة " البعد الواحد " واملقصود بـ" كموضوع " ال " للحرف هو احلركة واالجتاه 
وأن " اختاذ احلرف الكتايب نقطة انطالق للوصول إىل معىن اخلط كقيمة شـكلية  " هو 

بل جتمع من احلروفيني يلتقون حول ، مجاعة البعد الواحد مل تكن مجاعة باملعىن األسلويب 
وينطلقون يف مسارات خمتلفة ونتج عن قيام هذه اجلماعة أمـرين  " ستلهام احلرف ا" 
 :مها
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 . إبراز جمموعة حروفية عراقية  -

 .  حتفيز الفنانني العرب اآلخرين على جماراة هذا االجتاه  -

ومن خالل التجارب الفردية هلؤالء الفنانني اتضحت معامل هذا االجتاه اجلديـد  
وعن بداية استخدام احلـرف العـريب يف اللوحـة     . " فيةاحلرو " الذي عرف باسم

حلـرف  التشكيلية العربية رأى بعض الكتاب أن مجيل محودي هو أول من اسـتخدم ا 
) : م١٩٩٠(ويؤكد داغر ، مرويرى آخرون أا مدحيه ع، العريب يف اللوحة التصويرية

" ألربعينـات  أن بدايات مجيل محودي احلروفية ترقى إىل السنوات األخـرية مـن ا  " 
 ) .٢٤ص(

برزت يف احلركـة التشـكيلية ظـاهرة     ":  بقوله) م ١٩٩٥ (وأكد عطوان 
استلهام اخلط العريب وقد تعارف الفنانون والنقاد على تسمية اللوحة احملتويـة علـى   

، وهي تلك اللوحة اليت جتمع بني  حروف عربية باللوحة احلروفية أو اخلطية أو الكتابية
 لخط العريب وقيم التشكيل احلديث ، منبثقة من تيار املدرسة التجريديةالقيم اجلمالية ل

 . )١٠٢ص(.  "

وأصبح الفنان التشكيلي يسعى من خالل هذا االجتاه إىل االنتماء إىل اللوحـة  
حول مسألة اسـتلهام اخلـط   ) م ١٩٨٨( حيث يؤكد الصايغ ، التشكيلية احلديثة 

ة تنضم إىل بقية العناصر اليت تشكل اللوحة العريب أن اخلط يتحول إىل عناصر تشكيلي
احلديثة وكان سعي الفنان التشكيلي العريب متوجه حنو املزيد من االنتماء إىل اللوحـة  

فلم تعـد  ، احلديثة وإىل قيمها الفنية اليت شكلت ما ميكن تسميته جبمالية الفن احلديث
لة مقروءة أو هلا معىن تلك احلروف اليت يستلهمها الفنان التشكيلي تشكل كلمة أو مج

معني بل هي تتوزع وتتجمع كحروف أو كمجرد أشكال وخطوط ومساحات وألوان 
 .وأحجام وفراغات وما إىل ذلك من عناصر اللوحة احلديثة 

حيث وجد الفنان التشكيلي احلروف العربية مرنة قابلـة للتشـكيل بصـيغ    
 كل فنان أسلوبحسب  ، ، ضمن مدارس فنية وأساليب خمتلفة ومعاجلات ال حصر هلا

  .ورؤيته وخرباته السابقة 
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أما عن أعمال الفنانني احلروفيني فنجد أن قسم منهم اعتمد على النص املقروء 
وحول تصنيفهم ، أما أساليبهم جندها متنوعة ومتجددة  ، والقسم اآلخر مل يعتمد عليه

 :  كالتايلأن الكاتب التونسي حممد عزيزة صنفهم ) م١٩٩٠(يؤكد داغر 

 .مجاعة ملتزمة باحلرف فيبقى بشكله وهيئته املعروفة   -

مجاعة تتصرف حبرية أكثر فيها حماولة بتبديل املظهر املرئي واملقروء للحرف  -
 .دون تعديل أساسي يف بنيته مركزين على املعىن الرمزي

 .مجاعة تفقد احلرف بنيته وختتزله إىل مادة تعبريية يف تأليف تشكيلي -

الفنان التشكيلي العريب املعاصر يبدع ويبتكر أسـاليب جديـدة ذات   ومازال 
فمنهم من يدخله يف أسلوب زخريف أو يضـيف لـه    .صياغات أخرى ليجدد أسلوبه 

 .وغريها... رموز شعبية أو باستخدام ظاهرة اخلداع البصري 

وعن استخدام احلرف العريب يف اللوحة التشكيلية السعودية نالحظ أن الفنان 
إجياد صياغات ومعاجلات  )منذ نشأة التصوير التشكيلي  (شكيلي السعودي حاول الت

 . تشكيلية متعددة للحروف العربية 

  ففي إحدى الدراسات اليت تناولت التصوير التشكيلي السعودي وجد احلريب
أن تناول واستلهام احلرف العريب يف التصوير التشكيلي السـعودي  : ) هـ ١٤٢٣ (

منذ السبعينات امليالدية والتسعينات اهلجرية وبدأت أعـدادها تتزايـد   كانت بداياته 
حيث برز استخدام احلروف العربية لـدى العديـد مـن رواد الفـن     بشكل ملفت 

 . التشكيلي السعودي

أجريت العديد من الدراسات العلميـة الـيت    ) احلروفية ( وألمهية هذا االجتاه
، مع وصـف   لتصوير التشكيلي السعوديتناولت احلرف العريب كمفرد تشكيلي يف ا
أن الفنان ) : هـ١٤١١(حيث وجد احلريب  . وحتليل ألهم األساليب واالجتاهات فيه

التشكيلي استفاد من احلرف العريب وإمكاناته الفنية لتوظيفه يف أعمالـه التشـكيلية   
عريب يف أبرز من استخدم احلرف الومن . املعاصرة مبعاجلات فنية وأساليب أداء متنوعة 
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وعبـد  ، وحممد السليم ، وبكر شيخون ،  ناصر املوسى ( اللوحة التشكيلية السعودية
ومحـزة بـاجوده   ، وسليمان احللوة ، ، ناصر امليمون ويوسف جاها  ،احلليم رضوي 

 . ) وغريهم
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 :وظهر احلرف العريب يف أعمال العديد من الفنانني التشكيليني ومنهم 

- אאوهو من أبرز من استخدم احلرف يف اللوحـة  : א
، وحياول يف أعماله بالوصول باحلرف إىل صيغة جديدة ، التشكيلية السعودية 

)    احلرف –اللوحة (ضمن فناين  )احلروفية(وصنفه الناقد شربل داغر يف كتابه 
 ) .٢، ١: شكل (

 
 
 

 

 

                      

 )١(شكل 

 

 

 

 

 

 

 

 ،) ٢(شكل 
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- אحياول صياغة احلروف بأسلوب زخريف :  א
 ).٣:شكل (خاص 

 
 

 

 

 

، معرض الرياض بني األمس واليوم (، تكزين زخريف ، ) ٣(شكل 
 ) .هـ١٤٠٦

- אאW   له أسلوبه اخلاص بتجريد احلرف مـن
 ). ٤:شكل (خصائصه اللفظية والتعبريية 

 

 

 

 

 

 

املعرض العاشر للفن السعودي املعاصر (، حروفيات ، ) ٤(شكل 
 ) .الرياض، ) هت١٤١١(
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- אאيئته وشـكله  :  א استخدم اخلط العريب
حمافظاً ) اخل...ديواين ، ثلث ، رقعة ، نسخ (املعروف وبأنواعه املتعددة 

 ) . ٥:شكل . (على أسس وقواعد كل نوع 

 

 

 

 

 

 ) .هـ١٤٢١(الرياض ، األسبوع الثقايف املركزي ) ٥(شكل 

- אאאFאE  : استلهم احلروف العربية
والعبارات اليت حتمل لفظ اجلاللة برؤى متنوعة وبأسلوبه الصـحراوي  

ليمنح حروفه امتداداً أفقياً حتمل بني خطوطها قيمـاً  ) األفاقية(اخلاص 
 ) . ٦: شكل (ية تعبري

 

 

 

 

 

 ).الدمام، هـ ١٤٠٩، املعرض األول للحرف العريب (، ) اهللا حق) (٦(شكل 
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-אאאFE ) : ٧: شكل.( 








 ) .م٢٠٠٢(بيت الفنانني التشكيليني جدة ، املعرض الصيفي الثالث ) ٧(شكل 

JאאאW هتم باحلروف العربية يف أعماله وبتأثريها ي
 ). ٨: شكل (اجلمايل الذي ينتج من أشكاهلا وال يعتمد على النص املقروء 

 

 

 

 

 

 

، املعرض الرابع عشر للفن التشكيلي السعودي املعاصر ) ٨(شكل
 ) .هـ١٤١٨(

-אאيوظف احلروف العربية بأسـلوب يتسـم   ،  א
 ) .٩: شكل (رد والتميز يغلب عليه التجريد بالتف



٥٠ 





 

 )) .م٢٠٠٤(جدة ، املعرض الشخصي الثاين (، ) ٩(شكل 

F٢EאאאאאW
ظهـر  ، اهلوية واألصـالة  عن توافقا مع توجه الفنان التشكيلي العريب للبحث 

ي والـيت مـن أمههـا    عدد من التوجهات الفنية املختلفة يف الفن التشكيلي السعود
 الفنان التشكيلي السـعودي يف  وجد حيث، االرتباط القوي مبعطيات التراث احمللي 

،  من املصادر اليت استفاد منـها يف فنـه   الشعيب احمللي مصدراً فنعناصر ومفردات ال
فعرب ، تؤكد خصوصيته وهويته احمللية، لينتج أعماالً فنية حتمل رؤى تشكيلية مبتكرة 

... االجتماعية واألمناط املعمارية واحلرف والصناعات والزخارف الشـعبية   عن احلياة
 . اخل 

وكان االهتمام بالتراث والفن الشعيب والتعبري عن املاضي من أهداف قسـم  
الفنون التشكيلية التابع للشؤون الثقافيـة يف الرئاسـة العامـة لرعايـة الشـباب      

ه املستمر للشباب من خالل مراسم حيث يتركز هذا االهتمام بالتوجي) : هـ١٤٠٢(
الرئاسة باحملافظة على التراث الفين من االندثار وذلك بتسجيله والتعبري عنه مبختلـف  

 .فروع الفنون التشكيلية 

وكان االهتمام بالتراث أيضاً من األهداف اليت أنشأت من أجلـها اجلمعيـة   
قي للجمعيـة العربيـة   حيث ورد يف سجل تـوثي ، العربية السعودية للثقافة والفنون 

أن من أهدافها متثيل اململكـة يف احملافـل   ) : هـ١٤١٨(السعودية للثقافة والفنون 
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وإبـراز اجلانـب   ، العربية والدولية ويف كل عمل من شأنه االرتقاء بالثقافة والفنون 
اإلبداعي والتراثي لآلخرين والتعريف بثقافتنا وإرثنا التارخيي والتنسيق فيما خيدم هذا 

 .      جلانب ا

أن التجربة التشكيلية يف اململكة العربيـة  ) : " هـ١٤٢٣(ويؤكد السليمان 
شأا شأن أي حركة فنية تشكيلية عربية ، السعودية تأثرت بعدد من التوجهات الفنية 

بعدة خصائص لعل أمهها االرتبـاط   –مع تأخر بروزها  –بل إن هذه احلركة متيزت ، 
فقـد عـربت   ، الذي أصبح إحدى السمات الواضحة فيهـا  القوي باملعطى التراثي 

املعارض املبكرة اليت شهدا املدن السعودية خالل الستينات وبداية السبعينات لعـدد  
عبـد  ، سعد العبيد ، حممد السليم ، عبد احلليم رضوي (من الفنانني والفنانات مثل 

عبد اجلبار اليحيا ، ر صفية بن زق، حممد الرصيص ، مشعل السديري ، العزيز احلماد 
 ) .١١٨ص" . (وغريهم عربت عن اهتمام بالطبيعة واملكان احمللي ) ضياء عزيز ، 

فأصبحت مفردات الفن الشعيب مرجعاً مهماً يف جتربة العديد من الفنانني التشـكيليني  
( السعودي يقـول احلـريب    التشكيلي للفنان اتاملفردتلك وعن تناول  .السعوديني 
إن االهتمام مبفردات التراث الشعيب احمللي يعترب مـن أبـرز مسـات     ) :هـ ١٤٢٣

مرحليت التصوير يف اململكة العربية السعودية واليت تعكس حفاظ الفنان السعودي على 
هويته التراثية وذلك من خالل دعم بعض املؤسسات احلكومية واألهليـة املختلفـة   

 :  مرحلتني،حيث قسم الكاتب مراحل التصوير يف اململكة إىل 

  .هـ١٤١٠هـ إىل اية ١٣٨٠ممتدة من:  مبكرة -١

 .هـ١٤٢٠هـ إىل اية ١٤١٠ممتدة من :  معاصرة -٢

حيث اجته الفنان التشكيلي السعودي إىل العديد من مفردات الفن الشعيب الـيت رأى  
ووجد فيها أيضاً العديد من املميـزات  ، فيها الصدق والصفاء والبساطة واالنسجام 

 . صائص اليت يتميز ا الفن الشعيب واخل
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אאW
 .  أهم ما يتميز به الفن الشعيب أنه يعرب عن حاجات اجملتمع وسلوكياته   -

إن اإلبداع يف مفردات الفن الشعيب ورموزه تعتمد أساساً على معطيات ومكونات  -
 ، )صاحب اإلبداع( الفناناليت يعيش فيها )  الثقافية ، احلضارية ، الطبيعية ( البيئة

 . حمتفظا باالجتاه التحويري للعناصر النباتية واهلندسية

بل هي نابعة من فكر الفنـان   ، إن مفردات الفن الشعيب غري خاضعة لقواعد الفن -
 . الشعيب

إن مفردات الفن الشعيب متجددة أي أا قابلة للتجديد والتحـديث والصـياغة    -
 . اجلديدة

Wאאאאא
 : ميكن تصنيف مفردات التراث الشعيب احمللي إىل

 ).املباين التقليدية، القرية ، احلارة (املفردات املستمدة من العمارة التقليدية  -١

 .مفردات مستمدة من العادات االجتماعية واملناسبات احمللية -٢

 ) .الرقصات الشعبية( الفلكلور الشعيب  -٣

 .تمدة من احلرف الشعبيةمفردات مس -٤

 . األساطري واحلكايات القدمية  -٤

وقد صنفت الباحثة مفردات التراث الشعيب حسب ظهورها يف األعمال التشـكيلية  
 :السعودية إىل 

F١EאאאW وتشمل : 

 . احلارة -     

 . القرية -     
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 : املباين الشعبية -     

واألمناط املعمارية ختتلف من منطقة ألخرى يف مناطق اململكـة وذلـك   واملباين 
ومواد البناء املتوفرة يف  نتيجة للمؤثرات اجلغرافية واملناخية واالقتصادية أيضاً ،

 : فيختلف البناء من حيث ، املنطقة

 . شكله وارتفاعه -

 . ) األسقفو، واحلوائط ، والنوافذ ، األبواب  ( العناصر املعمارية املوجودة به -

 . اخلامة املستخدمة -

F٢EאאאW وتشمل : 

 ) .، األدوات ، الفخار النسيج ،الصيد  ، احللي واألزياء(  الصناعات واحلرف -

وتعتمد علـى   ، مهنة تصنع منها حاجة اجملتمع:  وتعرف الصناعة أو احلرفة بأا
 . والظروف اليت يعيشها الناس ، خامات متوفرة ومتمشية مع بساطة احلياة

 . وتتوفر احلرف يف مناطق اململكة حسب توفر اخلامات واحلاجة هلذه احلرفة

)  األزياء ( النجارة وصناعة املالبس ( : ومن أهم احلرف والصناعات يف اململكة
 . ) اخل ... وصناعة احللي و النسيج و الفخار

F٣EאאאW 

يتميز الفن الشعيب بكثرة زخارفه ،حيث أدرك الفنان الشعيب أمهية جتميل وتـزيني  
وأدواته فكانت الطبيعة والبيئة من حوله بأشكاهلا )  من الداخل واخلارج ( مسكنه

وألواا هي مصدراً هاماً يستمد منها زخارفه،حيث قام الفنان الشـعيب بتبسـيط   
 . ذات أشكال و ألوان جمردة للواقعالطبيعة وحتويلها إىل مساحات وزخارف 

وختتلف الوحدات الزخرفية اليت يستخدمها الفنان الشعيب من منطقـة ألخـرى   
 .  حسب طبيعة كل منطقة وعاداا وتقاليدها

 : وميكن تقسيم هذه الزخارف إىل 
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 : وتشتمل على:  زخارف هندسية -أ

 . كاملربع واملثلث واملستطيل والدائرة:  أشكال هندسية -

 : ومنها: خلطوط ا -

 . ) كاخلط األفقي والرأسي واملنكسر (املستقيمة  -

 . ) كاخلط املنحين و املموج (املنحنية  -

 . وهي الزخارف املستمدة من النبات : زخارف نباتية-ب

F٤EאאאK
F٥EאאאW 

طقوس أو أداء معني يقوم به مجاعـة مـن   : بأا  تعرف الباحثة الرقصات الشعبية
ويقومون حبركات معينة باسـتخدام أدوات خاصـة يف    الناس يرتدون زي معني ،

وختتلـف الرقصـة   )  بالفرقة الشعبية ( وتسمى كل مجاعة ، املناسبات واألفراح
 . واألزياء اليت ترتديها الفرقة من منطقة ألخرى يف مناطق اململكة الشعبية ،

אאאאאW
إمياناً من الفنان التشكيلي السعودي بدوره الثقايف من خالل أعماله التشكيلية 

، فقد عمد إىل تفعيل فنه وتوجيهه لتجسيد مفردات الفن الشعيب احمللي برؤية جديدة 
حيث سعودي ي الالشعيب من أهم املؤثرات اليت تأثر ا الفنان التشكيل فنيعد الحيث 

كشف عن التراكيب والتكوينات املختلفة للوحدات والرموز التشكيلية يف مفـردات  
فنية متعددة الصياغات وحتمـل رؤى تشـكيلية    ، فأنتج أعماالًفن الشعيب وعناصر ال
 . مبتكرة

 )م ١٩٨٩(  حيـث قسـم البسـيوين    ، وهذه الرؤية ختتلف من فنان آلخر
فالفئـة األوىل تـرى أن   " :  ية التراث إىل ثالث فئاتالفنانون من حيث رؤيتهم ألمه

االهتمام بالتراث هو تقليده واإلنتاج على منواله ، والفئة الثانية تستنكر ذلك التراث 
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وتراه عائقا إلبداعام وضياع ملعامل شخصيتهم ، وبني النقيضني فئة ثالثة تأيت حبـاالت  
 . )١١٢ص( . " حتمل حلوال ال التزام فيها حبرفية التراث

أن النقاد والدارسون يف جمال الفن ) : م٢٠٠٦(ويف هذا السياق يؤكد عبد الكرمي 
 :التشكيلي ينقسمون حول جدوى استلهام التراث إىل قسمني 

ويرون أن اإلنسان البد أن ال يتخلى عن عبق املاضي مع اصطحابه : مؤيدون  -١
هؤالء املؤيدين يظـل التـراث   إىل احلاضر، ليظل موجوداً يف املستقبل ، وبدفاعية 

 .واقفاً صامداً ألجيال كثرية قادمة 
ويرون أنه البد أيضاً من تقدمي التراث احلديث متضافراً مع نسيج : معارضون  -٢

احلياة املعاصرة بكل ما فيها من أحداث نعيش فيها لتكون مبثابة الشواهد التراثيـة  
ستقبل وليسوا مستهلكني ألحـداث  احلديثة لألجيال القادمة وأم صانعو تراث امل

 .وتاريخ املاضي السحيق 
أن كالً من الفريقني على حـق ،  ) أمحد عبد الكرمي.د، كاتب املقال (بينما يرى  

فالفنان البد أن يكون له فكر خاص به يدافع عنه بأعماله ، والقيمة اجلمالية املنبثقة 
د أن يكون هناك فريق ثالث ونرى أيضاً أنه الب، فيه هي اإلثبات الشرعي لوجوده 

لديه اجلرأة واجلدية يف البحث عن روحانية التراث لتكون هـي السـند الـذي    
 .يستطيع من خالله اكتساب شرعية الوجود واملمارسة

تكون رؤية بعيدة األفق قابلة للحركة وترى الباحثة أن الرؤية للتراث البد أن 
رة حتليلية للمفردة التراثية ومـا  تعتمد على نظحبيث . والتجديد والتجريب والبحث 

ومن مث إعادة صياغة حمتوى املفردة بأسلوب  ، حتويه من عناصر ورموز تشكيلية شعبية
فال يكون االرتباط بني الفنان وتراثه باستنساخ هذا التراث ونقلـه  .  مبتكر ومعاصر

 ، ه احملليمباشرةً فقط بل جيب أن يكون الفنان معاصراً يف رؤيته وأسلوب تناوله لتراث
فاملفردة التراثية حتمل العديد من األشكال الفنية والقدرات التعبريية اليت تساعد الفنان 

 . التشكيلي على توظيفها
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الشعيب يتأثر  فنعندما يرى مفردة من مفردات ال السعودي فالفنان التشكيلي
صيغ شكال بترمجها الفنان الشعيب مبجموعة من اخلطوط واأل، ومعاين قيم مبا فيها من 

يتضمن قيما وعالقات مجالية جديدة و هذا  معاصراً فنياً مجالية وينفعل ا مث يعد عمالً
 .الشعيب بالفنغة من الفنان التشكيلي متأثرا االعمل الفين اجلديد يعد رؤية معاصرة مص

رؤية فإن يف مناطق اململكة على الرغم من كثرة املواضيع واملفردات التراثية و
حسـب  ،  توظيفها وطرق معاجلتها تتباين وختتلف من فنان آلخرتشكيلي هلا والفنان ال

، فالفنان الذي هدفه البحث عن هوية خرباته وثقافته وقراءته حول تراثه الشعيب احمللي 
ختتلف عـن رؤيـة     ، وبرؤية فنية معاصرة ، حملية وإنتاج فن أصيل بأسلوب معاصر

 . الفنان الذي يبحث عن التقليد

يؤكد ، ستلهام التراث السعودي يف الفن التشكيلي السعودي املعاصر وحول ا
أن التراث هو ذلك املوروث الثقايف املستمد مـن عمـق   ) : " م٢٠٠٦(عبد الكرمي 

التاريخ اإلنساين والتراث، وإن كان البد من استلهامه فال بد أيضاً من إعادة قراءتـه  
من خالل قنوات لالستلهام حيملها الفنان ليس فقط للنقل والتقليد بل لدفعه إىل األمام 

املعاصر بكل ما لديه من خربات حياتية وفلسفية وتقنية ، األمر الـذي يضـمن لـه    
استمرارية روح التراث مع واقعه احلاضر املعاش ، وكثري من الفنانني قد يقعون داخل 

نـه إال  حلقة التراث ويظل الواحد منهم سجيناً له كثقل حضاري ال يستطيع الفكاك م
إذا استطاع استلهام روحانية التراث كفكر فلسفي له جذوره اليت تستطيع اسـتيعاب  

 " .املناخ احلضاري اجلديد، فينبت منه إرث ثقايف جديد 
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W
نـان  تقوم مفردات الفن الشعيب احمللي على أشكال ورموز عديدة أتقنـها الف 

وكان من الطبيعي أن ترتسم هذه املفردات يف ذهن ، الشعيب وهي نابعة من بيئته احمللية 
الفنان التشكيلي السعودي وتبقى داخل ذاكرته الثقافية وبالتايل تفـرض نفسـها يف   
لوحاته حماوالً إعادة صياغتها مجالياً بفكره ورؤيته اخلاصة ليبث فيها من ذاتـه روحـاً   

املعاصر للمفردة التراثية الشعبية تربز السعودي ف الفنان التشكيلي عند توظيمتجددة ف
 أمامه أسئلة كثرية ترتبط بكيفية توظيف واستلهام هذه املفردة وكيفيـة معاجلتـها ،  
فنالحظ هذا التوظيف يف عدة أوجه ابتداء مبحاكاته مث حماولة حتديثه وجتديده وذلـك  

 .. ستحدث وجديدبربط الفنون الشعبية والتقليدية مبا هو م

وكان لنظريات الفن املتعددة واجتاهاا دور يف تعدد واختالف أساليب الفنانني 
،  التشكيليني السعوديني عند توظيف مفردات الفن الشعيب يف أعمـاهلم التشـكيلية   

والتعريف بأهم النظريات اليت استفاد منـها الفنـان   ، وفيما يلي تقدمي ملفهوم النظرية 
 :ودي يف فنه التشكيلي السع

- אFtheoryEW 

 الشـنطي  (، وأكـد   يطلق لفظ النظرية على جمموعة املالحظات واألفكـار 
بأن املفكرون اإلغريق كانوا يطلقون لفظ النظرية على جمموعة مـن  : ) هـ ١٤٢٠

املالحظات والتأمالت اليت كانت تشغلهم يف التطلع إىل معرفة طبيعة بعض الظـواهر  
 . الكونية
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أما النظرية يف املفاهيم الفلسفية الغربية املعاصرة فهي جمموعة مـن األفكـار   
واملفاهيم اجملردة املنتظمة اخلاضعة للفحص التجرييب وتكون غايتها وضع حقيقة لنظام 

 . علمي

وحول نشأت نظريات الفن فقد نشأت اعتقادات ومفاهيم وآراء عديدة حول 
هذه املفاهيم وجهات نظر خمتلفة للعديد من املفكرين الفنون ال تعد وال حتصى تعكس 

حيث ترمجـت هـذه االعتقـادات     والفالسفة حتمل كل وجهة اجتاه أو فكر معني ،
والتصورات يف جمموعة من النظريات كل نظرية كانت تشري إىل اجتاه معني ، وتلقـي  

جلمال اليت ني اـن يكشف لنا قوانـوالف . الضوء على جوانب خمتلفة من العمل الفين
أن الفنـان  " :  )هــ  ١٤١٩(  ، يقول علـي  ال يتمكن اإلنسان العادي من رؤيتها

يسترشد باجلمال املطلق أي مجال الطبيعة الذي ينفذ إليه ببصره وببصـريته ورؤيتـه   
، وعلى هذا األساس تبدو أمهية دراسة قـوانني اجلمـال    اخلاصة املمزوجة بلون حسه

 .) ١٧ص( . " واجتاهاته ونظرياته

النقـد   (ذه النظريات اجلمالية متهد الطريق لفهم ما وراء احلكم اجلمايل ـوه
ونعين باحلكم اجلمايل هنا هو قدرة الناقد الفين أو املتذوق على وصف وحتليل )  الفين

 املبادئوأن هذه اآلراء والنظريات هي اليت تأسست عليها  العمل الفين وتقييمه مجالياً
 .  كيلية املعاصرةالفنية للمذاهب التش

ومن خالل هذه النظريات استمد الفنان التشكيلي السعودي توجهاته سـواء  
 فأصبحت اللوحة التشكيلية السعودية تستمد . كان فنه واقعياً أو انطباعياً أو جتريدياً 

ومن أهم هـذه  تارةً أو حتمل رؤية خاصة للفنان ) حماكاة ( مجالياا من النقل املباشر 
 : النظريات

 .  نظرية احملاكاة -١
 . النظرية الشكلية -٢
 . ) التعبريية ( النظرية االنفعالية -٣

WאW
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، ولفـظ كلمـة    تكونت هذه النظرية من خالل الفلسفة الكالسيكية للفـن 
جرت العادة أن نطلقه على التمسك بالشيء التقليـدي أو القـدمي دون   ) كالسيكي(

 ، مفردة يونانية تعين املثل النموذجي)  كالسيكي(  أن كلمة ، واحلقيقة تغيري أو إضافة
ونرى ذلك واضحاً يف  ، حيث اعتمد اليونانيون يف فنوم على األصول اجلمالية املثالية

ومن أشهر فناين املدرسة الكالسيكية الفنان  . أعماهلم النحتية اليت تتميز بالنسب املثالية
 :عدة مسميات يطلق عليها و.  ليوناردو دافنشي ومايكل أجنلو

 . النظرية الكالسيكية -

  . النظرية الواقعية -

 .نظرية احملاكاة  -

وتعترب هذه النظرية بأن الفن هو حماكاة ونقل األشياء وترديدها حرفيـاً مـن   
علـى واقعيـة   فريكز النقد الفين القائم على هذه النظرية أما ،  الطبيعة والواقع املرئي

 . العمل الفين

الفين يعتمد على هذه النظرية لفترات طويلة من الزمن رغم تعـدد   وظل النقد
، ومازالت هذه النظرية تؤثر يف النقد الفين املعاصر ، ليس من  وتنوع االجتاهات الفنية

 . منطلق أا تعكس مجاالً فنياً بل من منطلق املهارة احلرفية والقدرة على احملاكاة الدقيقة

 : ة ثالثة وجوه أو مراحل وهيوميكن القول أن هلذه النظري

 . احملاكاة البسيطة -١

 . حماكاة اجلوهر -٢

 . حماكاة املثل األعلى -٣
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F١EאאW
تعد هذه النظرية من أقدم النظريات يف الفن وأول من نادى ـا الفيلسـوف   

 . ) أفالطون ( اليوناين

تعريـف  ) م ١٩٨١(  وحول تعرف نظرية احملاكاة البسيطة ذكـر سـتونلتز  
كل ما حيتاج إليه الفنان هو أن يأخذ مرآة ويـديرها يف مجيـع   "  : أفالطون هلا بقوله

 .) ١٥٩ص( "االجتاهات 

إن أعظم تصوير هو " :  أما فنان عصر النهضة ليوناردو دافنشي فعرفها بقوله
 .) ١٥٧ص( . " األقرب شبهاً إىل الشيء املصور

ملصور أكثر شـبهاً إىل الواقـع أو إىل   وميكن تعريفها بأا جعل العمل الفين ا 
 . الشيء احلقيقي

    ويعترب احلكم على القيم اجلمالية للعمل الفين يف هذه النظرية على أساس مدى 
 . مشاة العمل للواقع

אאאW
 ، وهنـا  يعترب البعد عن تقليد وحماكاة الواقع من أبرز خصائص الفن اإلسالمي

أن التصوير اإلسالمي مبخالفته قوانني احملاكاة مل يكـن  " : )  م١٩٨٨ (يؤكد الصايغ 
در ـف مجايل أو فلسفي ينحـبقدر ما كان يستجيب ملوق، يستجيب ألمر ديين حترميي

 .     ) ١٤٨ص. (  " أو يلتقي ويستجيب للفهم الديين الكلي والشامل للحياة واإلنسان

ن التمثيل والتجسـيم واعتمـد علـى التحـوير     حيث ابتعد الفنان املسلم ع
 . والتبسيط ليظهر الواقع بصورة جديدة

والتعبري ، أن الدافع وراء عدم تصوير البعد الثالث) : م١٩٧٩(ويرى نسي 
هذا املضمون . ألنه يعين وعاء املضمون الروحـي لألشياء ، عنه يف الرسم اإلسالمي 

 .  الروح يف األشياء دون مقدرة اإلنسان املرتبط مبقدرة اهللا تعاىل الذي ينفخ 
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، ) ١٠: شـكل  ) ( من أعمال الواسطي ملقامات احلريري( ومن أمثلة ذلك 
 ) . ١١: شكل ( ورسومات كتاب كليلة ودمنة 

 

 

 

 

 

 

 ) ١٣٢ص، م ١٩٨٨الصايغ ، ( من أعمال الواسطي ملقامات احلريري ) ١٠(شكل

 

 

 

 

 

 

 

 )١٣٥ص، م ١٩٨٨الصايغ ، ( من كتاب كليلة ودمنة ) ١١(شكل 

F٢EאW
نظرية حماكاة اجلوهر هي نظرية أخرى للمحاكاة ، حيث رفـض الفيلسـوف   
اليوناين أرسطو فكرة احملاكاة البسيطة وأراد اإليضاح أكثر عن طبيعة الفنون اجلميلـة  
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ريف للتجربة فهو يرى بأن الفن ال ينبغي أن يكون ترديداً حرفياً للواقع فقط أو نسخ ح
 . املعتادة

وكان ألفالطون رأي آخر يف فنون عصره حيث اعتربها سطحية ألا ال تزيد 
، وهو يرى أن الفن جيب أن يكون تعبرياً عن عـامل   عن كوا متثيل للواقع املرئي فقط

احلقائق أو الشكل اجلوهري لألشياء الذي ميثل املضامني واملعاين املستترة وراء ظواهر 
 . ءاألشيا

أن أفالطون يعترف بأن الفنان يف األنـواع  " :  )م ١٩٨١(  ويؤكد ستونلتز
. "  األخرى من الفنون كثرياً ما يعمل على التحريف حتقيقـاً ألغراضـه اإلبداعيـة   

 .) ١٦٦ص(

 . هو صفة تدل على شيء عظيم األمهية يف الشكل املرئي:  واجلوهر

أن يف الفلسفة يدل لفظ " :  )م ١٩٨١(  وحول معىن اجلوهر ذكر ستونلتز 
اجلوهر على الصفات أو اخلصائص اليت ينبغي أن يتصف ا الشيء إذا كان ينتمي إىل 

 .) ١٧١ص( . " فئة معينة

أن احملاكاة جيب أن تكون ملـا هـو   : " ) هـ ١٤٢٢(  العليميساء وتؤكد 
عرفـة  بامل)  األسلوب (بربط )  جوت (، وحدد ذلك الناقد الفين  جوهري يف الطبيعة

إن هدف الفنان هو إعطاء متثيـل ملمـوس للجـوهر    :  العميقة جلوهر األشياء بقوله
 : احلقيقي للطبيعة ومير بثالث مراحل

 . مرحلة التقليد ووصف األشياء تقوم على الرؤية احلية املباشرة -١

مرحلة الطريقة وتقوم على االرتفاع مبعرفة األشياء وصفاا اخلاصة إىل صـفاا   -٢
 . العامة

 . األسلوب وهو قائم على معرفة جوهر األشياء -٣
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ويستطيع الفنان التشكيلي عن طريق رؤيته أو مالحظته للموضـوع املـراد   
استلهامه أو رمسه أن يكتشف جواهر متعددة للموضوع الواحد ويفسح جماالً ألعمال 

 . فنية شديدة التنوع

אאאW 
، دائمـاً   سلم ليؤكد هذه النظرية فنجد أن صورة الشيء الظاهرجاء الفنان امل

فنجد أن الفنان املسلم دائماً يبحث عن . يدركها الفنان هتقودنا إىل صورة أخرى باطن
وذلك يتمثـل يف اخلـط العـريب    .  حبسب قدرته وختيله)  اجلوهر ( املطلق واملضمون

ا إىل أشكال جمردة ـده بسطهـة فنج، وأشكاهلا اآلدمية واحليواني والزخرفة اإلسالمية
أن الفن اإلسـالمي دائمـاً   " :  ) م١٩٨٨ ( ويؤكد الصايغ،  مسطحة وألوان براقة

موضوع جتريدي يف جوهره ذلك أنه موضوع ينتمي أو ينحـدر مـن املوضـوعات    
أو هو ينضم إىل القـوانني اخلفيـة   ، أو اهلندسية الرياضية، الفلسفية أو الذهنية اجملردة

حىت إذا وقفنا أمام الطبيعة اليت تستلهمها الزخرفة اإلسالمية .  ة ملظاهر الوجودالناظم
استلهاماً مباشراً فإننا ال نستطيع القول إن هذه الزخرفة إمنا جترد مظاهر الطبيعة مـن  

بل حنن هنا أمام استلهام حلركة الطبيعة اجملردة وليس .  أشجار وأوراق أشجار وختتزهلا
فالزخرفة اإلسالمية إمنا تقف أمام الطبيعة لتقتدي بنظامهـا  .  املرئية استلهاماً لصورها

 .) ١٢١ص. ( " اخلفي وبقوانينها املطلقة يف التشكل والتلون والنمو واالنتظام

وميكن القول بأن الفن اإلسالمي ال حياكي الطبيعة لكنه حياكي اجلوهر والبنيـة  
توضح لنا عظمة اخلـالق وقدرتـه   األساسية يف الطبيعة من حيث هي دالالت رمزية 

 . الالمتناهية 

אאאאאאW
فـالكثري مـن    ، وجدت نظرية احملاكاة أنصاراً بني بعض الفنانني وعامة الناس

 . الناس يستمتع باحملاكاة لقرا أو ملشاتها للواقع
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مالمسة للمظـاهر  السعودية ة التشكيلية وكانت بداية كثري من األعمال الفني
 . لبيئية واالجتماعية وأكثر متثيالً وحماكاة للواقع الذي يعيش فيه الفنانا

توظيف من أكثر الطرق شيوعاً وانتشاراً يف )  احملاكاة البسيطة (وكانت طريقة 
ـ . ولعل سيادة احملاكاة يرجع إىل احملافظة عليه وإحياؤه  ، هذه املفردات ك وحول ذل
أن سيادة احملاكاة البسيطة يرجع " :  سيادة احملاكاة بقوله) هـ ١٤٢٣(  يفسر احلريب

إىل أن الفنان السعودي قد رأى يف ذلك االجتاه طريقة مثلى للحفاظ عليه من االندثار 
هدف آخر يتمثل يف جعل اللوحة التصويرية مقاربة للتصوير  والنسيان وقد يكون لديه

 .)  ٧١ص( . " الضوئي

أو الـذين  ) الـرواد (وترى الباحثة أن الفنانني التشكيليني السعوديني وخاصةً 
رمسوا بعضاً من تلك املظاهر فاسـتطاعوا أن يقربـوا   ) املاضي(عاشوا يف تلك الفترة 

لكي يتمكن اجليل اجلديد من املسافة وينقلوا املاضي وذلك بتوثيقه وتعريف الناس به و
،  انت يف املاضي على صورا الطبيعية دون حتريفالتعرف على أهم املفردات اليت ك

) خاصةً العامة منهم(ونستطيع القول أن نظريات احملاكاة حتتفظ مبكاا يف أذهان الناس 
 .ألا تذكرهم مبا هو معروف لديهم 
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وبرزت املشاهد واملفردات الشعبية على حنو تسجيلي يف العديد من األعمـال  
 :التشكيليني السعوديني ومنهم  التشكيلية للفنانني

- אאאا الفنيـة   ،  אيف السـتينات  (منذ بـدايا
 عبرت أعماهلا عن ارتباط شديد وواضح باحلياة االجتماعية ومظاهرهـا يف ) امليالدية

ورمسـت مظـاهر األسـواق    ، رمست األدوات واألواين الشـعبية  ، ) جدة(منطقتها 
ات فيجد املتلقي يف لوحاا صوراً للماضي الضائع والتراث الغائب مجعت كـل  واحلار

ذلك يف دارة مستها بامسها وجعلت من جدراا مرآة لذاكرا بأسـلوا التسـجيلي   
التوثيقي اجتهت إىل هذا األسلوب نتيجة اغتراا وابتعادها عن موطنها األصلي الـذي  

العريقة يف مدينة جدة وذلك لسفرها للقاهرة  عاشت فيه طفولتها يف وسط حارة الشام
وعنـدما  ، فعاشت حياة ذاقت فيها مرارة الغربة وافتقاد التقاليد االجتماعية احلميمة 

عادت إىل جدة بدأت بتصوير البيوت التقليدية برواشينها البارزة فأخذت تعلو يف مساء 
لية مث اجتهـت إىل تلـك   لوحاا لتتخذ منها أساساً متيناً ملوضوعات أعماهلا التشـكي 

العالقات اليت تدور داخل تلك البيوت من جلسات السيدات والرجـال واألجـواء   
وتناولت موضوعات تراثيـة  ، العائلية احلميمة واجتهت أيضاً إلبراز املظاهر التقليدية 

 :عديدة من أمهها 

 .احلارة والبيوت التقليدية  -

 ) .١٢:شكل (األزياء الشعبية  -

 ) .١٤، ١٣:شكل (لتقليدية احلرف واملهن ا -

 ) .١٥:شكل ) (املناسبات واألفراح(التقاليد االجتماعية  -
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 ) .دارة صفية بن زقر(الزبون ، ) ١٢(شكل 

 

 
 
 
 

 

 

 
 

 ).دارة صفية بن زقر(الصقور ، ) ١٣(شكل 
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 ) .دارة صفية بن زقر(صانع احللي ، ) ١٤(شكل 

 

 

 

 

 

 

 

 ) .١٥(شكل 

- אאאאא-  تدور مواضيعها بشكل ، جدة
رئيسي حول املواضيع التراثية الشعبية مبا فيها احلارة الشعبية وما يدور فيها مـن  
عادات اجتماعية وجلسات وعادات النساء بأسلوب واقعي تتفرد به وتساهم من 

ونقلها الصـادق لعناصـره   خالله يف حفظ التراث احمللي الشعيب وذلك بتدوينه 
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وحتاول أحياناً املزج بني تراثها احمللي واألساليب الغربية احلديثة إلجياد أسلوب فين 
 )     ١٧، ١٦: شكل (متميز   

 

 

 

 

 

الرياض ، املعرض الثاين للفنانات التشكيليات (، صورة من التراث ) ١٦(شكل 
 )) .هـ١٤٢٤(

 

 

 

 

 

 

 .احلبلة ، ) ١٧(شكل 

Jאعرب عن األلعاب الشعبية وخاصة يف ، جدة ،  א
 ) .١٨: شكل (املنطقة الغربية بأسلوب واقعي 
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 )) .هـ١٤١٩(املعرض األول للمجموعة اخلاصة (، ) ١٨(شكل       

Jאאאظهر اهتمامه باملنـازل  ، عنيزة ) هـ١٣٨٦( א
 ).                         ١٩: شكل (  منطقة جند بأسلوب واقعي الشعبية يف

 

 

 

 

 

 

 ) .موقع الفنان التشكيلي إبراهيم الزيكان(، ) ١٩(شكل 

- אאאאأقـام أول معارضـه   ، الرياض ) هـ١٣٦٤( א
رها ظهرت يف أعمالـه املنـاظر الطبيعيـة بأشـجا    ) هـ١٣٩١(الفردية يف الرياض 

والصحراوية برماهلا ورسم يف أواخر التسعينات اهلجرية الطبيعـة السـاكنة وأدوات   
القهوة والشاي واألسلحة وأتقن توظيفها واهتم بأبعادها وإسقاط الضـوء والظـالل   

 .واهتم أيضاً برسم األواين والوجوه و الطبيعة الصامتة ، عليها
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أصبح ميتلك مساحة واسعة  ولكون العبيد فناناً عاش املاضي وتعايش مع أهله
يف ذاكرته ملظاهر احلياة الشعبية القدمية مبا فيها من أمناط البنـاء واألواين والزخـارف   
الشعبية اخلاصة بالبيئة النجدية مما جعله ينقل لنا الكثري من تلـك املظـاهر احلياتيـة    

تفاصـيل  توثيقي وتسجيلي ليصل بنا إىل أدق البأسلوب ويوظفها يف أعماله التصويرية 
ويعترب العبيد رائداً من رواد الفن الواقعي يف الفن التشكيلي السعودي  وجـاء هـذا   
األسلوب مكتسباً تراكمياً نتيجة لدراسته وخرباته ومشاهداته للمعارض العاملية واحمللية 

 ).    ٢٠: شكل( وتأثره ببعض الفنانني العامليني كتأثره مبعاجلات االنطباعيني اللونية 

 

 

 

 

 

 

 

 ) .موقع الفنان التشكيلي سعد العبيد(، ) ٢٠(شكل 


Jאאمـن رواد الفـن   ، األحسـاء  ، ) هـ١٣٦٤( א

التشكيلي السعودي يهتم بتصوير مفردات الفن الشعيب على حنو تسجيلي وبأسـلوب  
تماً بأدق واقعي يترجم من خالله احلياة املاضية بكل ما حتوي من الذكريات اجلميلة مه

الفنان يرسم على حنو فطري ) : " م٢٠٠٠(وحول أعماله يقول السليمان ، تفاصيلها 
يسترجع مواضيعها من ذاكرته املمتلئـة  ، فأعماله يرمسها بواقعية ، وبناء على خرباته 

 ) .٢١:شكل (ومن أعماله ) ١٠٦ص" . (بالصور الشعبية القدمية 



٧١ 








، الرياض ، ماعي الرابع لفناين اململكة التشكيليني املعرض اجل، املرفاعة ) ٢١(شكل 
 ).هـ١٤١٢(

Jאאאאאيعترب أبرز رواد الفن ، لرياض ا) م١٩٤٤( א
املعاجني واأللوان الربونزيـة والذهبيـة    يفوظالتشكيلي السعودي حيث برع يف ت

، ميل للبيوت الطينية النجدية ليظهر من خالهلا املالمس التشكيلية املشبعة بالفن اجل
وليمنح تلك األبواب حسها الزخريف ) اخل... األبواب والنوافذ (ومفرداا املعمارية 

الشعيب حماكياً بذلك أمناط البناء وحمافظاً على مجاليات زخارف األبواب والشبابيك 
 ةاملطل ةجديت النودون حتريف ليعطينا امتداداً لدور احلرفيني الشعبيني يف زخرفة البي

من فرشاته فيأخذنا صمتها وبريق ألواا الذهبية إىل بيئته النجدية اليت حيب أن يؤكد 
أنـه  : وعن وجهة نظر الرزيزا حول التراث يقـول  ، على  االنتماء إليها يف أعماله 

جتمعها األلـوان البنيـة   ، يضع مفرداته الشعبية داخل تكوينات هلا خصوصية البناء 
دواته من أ" الرزيزا " كسدة فتطرح عمقاً لونياً سحيقاً يدل على متكن والذهبية املؤ
 ) .٢٣،  ٢٢:شكل . (على مجاليات الظل والنور واملنظور  وسيطرته
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 )٢٢(شكل 

 

 

 

 

 

 

 )٢٣(شكل 

JאאאFאאE ،) ٢٤: شكل. ( 

 
 
 
 
 


 )٢٤(شكل 
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JאFאאEمن الفنانني الرواد يف الساحة التشـكيلية   يعترب
عمـال  ألقدم العديـد مـن ا  ،  داءاأل قوةصدق التعبري وبلوحاته  تتميز ،السعودية 

عاداتـه  ب تمعهـا حساء بنخيلـها وجم املستوحاة من البيئة يف املنطقة الشرقية حتديدا األ
.) ٢٥: شكل (،  وتقاليده








 ).٢٥(شكل 

WאאFאEW
التعبريية اجتاه يف الفن ظهر بعد االجتاه التأثريي وذلك بعد تأثر الفنان بنظريات 

اه التعـبريي  ـونشأ االجت.  علم النفس كنظرية التحليل النفسي وغريها من النظريات
األساس هي أن الفن ينبغي وفكرة التعبريية يف  ،م ١٩١٠املدرسة التعبريية يف أملانيا أو

أن ال يتقيد بتسجيل االنطباعات املرئية بل عليه أن يعرب عن التجارب العاطفية والقيم 
، ويعتمد االجتاه التعبريي على إظهار تعبري الوجوه واألحاسيس النفسية مـن   الروحية

الفنان  خالل اخلطوط اليت يرمسها الفنان واليت تبني احلالة النفسية للشخص الذي يرمسه
 .  وقد ساعد على ذلك استخدام بعض األلوان اليت ابرز انفعاالت األشخاص

واالجتاه التعبريي يعيد بناء عناصر الطبيعة بطريقة تثري املشاعر واألحاسـيس،  
 . ومونخ،وبول جوجان  ،ذه املدرسة الفنان فان جوخ ـر فناين هـومن أشه



٧٤ 

أيضاً بأفكار الرومانتيكية وهي  ) " ةالتعبريي " االنفعالية ( وتأثرت هذه النظرية
مدرسة ظهرت يف أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسـع عشـر وتعتمـد    

وقـد   . الرومانتيكية على العاطفة واخليال ومتيل إىل التعبري عن العواطف واألحاسيس
 يهـا وكانت مواضـيع فنان حرر رواد هذا االجتاه احلركة الفنية من مجود الكالسيكية 

الطبيعية املؤثرة املليئة باألحاسيس والعواطف مما أدى إىل  رغريبة غري مألوفة مثل املناظ
اكتشاف قدرة جديدة حلركات الفرشاة لتصوير هذه املنـاظر، ومـن أهـم فنانيهـا     

 : وهلذه النظرية عدة اجتاهات منها .) اديالكرو(

 . التعبري عن شخصية الفنان -

 . التعبري عن االنفعال وتوصيله -

 . التجربة اجلمالية -

: ) م ١٩٨١(  ستونلتز ث يؤكدـ، حي ويعترب الفن مظهر من مظاهر االنفعال
أن الفن مظهر من مظاهر :  عند فريون هو fine artبأن التعريف العام للفن اجلميل  "

االنفعال معرباً عنه بطريقة خارجية عن طريق تنظيم اخلط والشكل واللون حيناً وعـن  
 . ) ٢٤٧ص. ( " احلركات أو األصوات أو الكلمات حيناً آخرطريق سلسلة من 

وجتريد وتبسيط الفنان التشكيلي هلا ناتج عن  مثالً فنجد أن إعادة بناء الطبيعة
عملية االنفعال والتعبري الذايت للفنان التشكيلي وحاجته النفسية وهي اليت تقودنـا إىل  

 . أشكال جمردة غري واقعية

أن الفنان التشكيلي تتفاعل مشاعره وتدفقات :  )م٢٠٠٤(ويؤكد الرضوي 
الشحنات االنفعالية لديه يف ترمجة األشياء مع اخلطوط واأللوان اليت قد ال يفهم سرها 
الفنان ذاته ولكن عندما تتكامل اللوحة أو شبه تتكامـل يشـعر الفنـان باالرتيـاح     

 .والسعادة لفهم األشياء اجملهولة يف أعماق نفسه 
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Wאאאאאאא
من املصادر البصرية اليت تثري انفعاالت الفنـان   يبشعتعترب مفردات التراث ال

، فيتأثر مبا فيها من قيم مجالية وينفعل ذه القيم وينـدمج فيهـا    التشكيلي السعودي
لهم من املفردة التراثيـة  ، ومن مث يقوم بإخراج عمل فين مست وتصبح جزءاً من كيانه

 . ومتضمناً ما فيها من قيم وعالقات

ففي بداية استلهام الفنان التشكيلي السعودي للتراث احمللي كانت األعمـال  
حتاكي املظاهر البيئية والتراثية إال أن بعض الفنانني التشكيليني اجتهوا بعيـداً بعـض   

 . الشيء عن احملاكاة والتمثيل

ع فلسفته الداخلية على سطح اللوحة مما يعطي صـورة  فالفنان التشكيلي يض
، فكل خط أو عنصـر يضـعه    جديدة مبتكرة ليس هلا مثيل بالواقع ومل نرها من قبل

 : الفنان التشكيلي يف عمله الفين يكون ناتج أو مركب من شيئني

 . لتشكيلي وانفعاالتهاإحساس الفنان  -

 . رؤية الفنان التشكيلي للمصدر -

واملفردات الشعبية على حنو تعبريي يف العديد من األعمـال   وبرزت املشاهد
 :التشكيلية للفنانني التشكيليني السعوديني ومنهم 

JאאאF١٩٣٨–١٩٩٧Eא ،  من رواد الفـن
أسـس  ، التشكيلي واسم مهم يف حركة الفن التشكيلي يف اململكة العربية السعودية 

مستفيداً من بيئته الصحراوية ) باألفاقية(سه مذهب تشكيلي ومدرسة فكرية أمساها لنف
رمحه ي( تناول ، يف موضوعاته ليصل إىل أسلوب تعبريي يف الفن التشكيلي السعودي 

 :يف أعماله التشكيلية مواضيع عديدة ومنها) اهللا 

 ) . مرات(وتشمل مجيع مفردات بيئته الصحراوية : الطبيعة  -

 .لتراث مبا فيه من مفردات وعادات وتقاليد ا -
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 .اخلط العريب  -

 ) . ٢٦: شكل (ومن أعماله 

 

 

 

 

 

 

 ) .٢٦(شكل

JאאF١٩٣٩–٢٠٠٦E FאE   مـن رواد الفـن
والـذي سـعى يف   ، لتشكيل العريب واإلسالميالتشكيلي السعودي وعلم من أعالم ا

للبحث عن عامل املغناطيس اجلذاب بلقاء بني احلركـة والشـحنات   : ل أعماله كما قا
الوحـدة  ، التآلف ، احلب ، االنفعالية وبني املشاعر وأفكار تطلع اإلنسان إىل السالم 

 . اإلنسانية 

فتتحول تلك التأثريات الفكرية إىل متوجات وحركات لولبية واليت تعترب نـوع مـن   
الداخلية والشحنات االنفعالية واليت يترمجها مـن   املشاعر املختزنة أو نوع من الرؤيا

 .                         خالل اخلط واللون والضوء إللقاء حس معني كحزن أو فرح أو قلق 

 :  يف حديثه عن فن الرضوي بأنه يشمل أمرين مها ) هـ١٤٢٧(ويؤكد املرزوقي     

 .يء ما وهي كل ما حيرض الفنان على عمل ش:  אא - أ

وهي الدافع الذي يسبب نوعاً من الرغبـة يف  : אא - ب
 .  التعبري سواًء بالشكل أو اللون أو احلركة 
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، فتعكس لنا جتربته رؤيته اجلمالية وتأكيده هلويته احمللية وإضفاء طـابع املعاصـرة       
 حماولـة  أن الفنان عبد احلليم رضوي احتل الصـدارة يف ) : م٢٠٠٥(ويؤكد ثابت 

تأكيد اهلوية احمللية وإضفاء طابع املعاصرة مما شكل انعطافاً أساسياً يف مسرية احلركـة  
التشكيلية يف اململكة العربية السعودية فكان دائماً يؤثر أن يكون هناك مسافة تقنيـة  
وفكرية بني ما تنتجه من الفن وبني املدارس الغربية احلديثة مفضالً االسـتفادة مـن   

 .  ت يف إطار احلفاظ على الطابع احملليالتقنيا

يسعى إلجياد الوعي بالفن التشكيلي السعودي ويعترب ) رمحه اهللاي، الرضوي (وكان   
قضـية  أن ) : م٢٠٠٧(حيث يؤكد بـاجودة  ، ذلك قضية جيب عليه الدفاع عنها 

ية التشـكيل  (د الرضوي اليت دافع عنها ملدة أربعة عقود هي إجياد الوعي بالفن اجلدي
وحتقيـق   ي و العـريب رتقاء بالذائقة اجلمالية للمتلقي على املستوى احمللواال) اجلديدة 

 . للعقل العاطفي املعادلة الصعبة بني الفكر كمنتج للعقل املنطقي وبني اخليال كمنتج

يف جتربته التشكيلية بني اجتاهات ومدارس تشـكيلية متنوعـة   ) يرمحه اهللا(وتنقل     
فاستفاد من املعاجلات اللونية للفنـان  ، ون التخلي عن موروثه احمللي مستفيداً منها د
املنازل الشعبية  (يف لوحاته اليت تزخر بالعديد من املفردات ) فان جوخ(العاملي التعبريي 

والعديد من األلوان والعناصر اليت من أمهها اخلطوط ) والكتابات والطيور والشخوص 
حتمل فلسفته الفكرية وتعبرياته االنفعالية فيحافظ من اليت  الدائرية  املتحركة واملتقاطعة

خالهلا على الدوران داخل إطار اللوحة يعرب من خالهلا عن دوران اإلنسان يف احليـاة  
 :وتناول الرضوي يف أعماله موضوعات كثرية من أمهها . مبا حتمل من أفراح وأحزان 

، ٢٧:شـكل  (شعيب الفلكلور الواحلارة والقرية ( تراث موضوعات عن ال - أ
 ) .وزخارف شعبية، ) ٢٩، ٢٨

 .موضوعات عن الطبيعة الصامتة  - ب

 .موضوعات وطنية  -ج

 .موضوعات إنسانية  -د
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 هدوء القرية املعرض التشكيلي) ٢٧(شكل 
 هـ١٤٢٤للفنان عبد احلليم رضوي يف مكة املكرمة ، 

 

 

 

 

 

 

 

 كيليرقصة رجال أملع  املعرض التش) ٢٨(شكل      
 .هـ ١٤٢٤للفنان عبد احلليم رضوي يف مكة املكرمة ، 
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 املعرض التشكيلي، الركب ) ٢٩(شكل 
 . هـ١٤٢٤للفنان عبد احلليم رضوي يف مكة املكرمة ، 

JאאאFم١٩٤٨E،،   يعد يف طليعـة الفنـانني
 وعلى ارتباط قوي باملوروث املعمـاري  التشكيليني الباحثني يف مجاليات الفن الشعيب

احلجازي على وجه التحديد حيث افتنت باحلـارة واملفـردات املعماريـة    ، السعودي 
، فاستهوته تلك التفاصيل اخلشبية اجلذابة باإلضافة إىل املفردات الطبيعية واإلنسـية  

وحداته يوظف ، فجعل من ذلك كله بطاقة انتماء إىل املكان والزمان يف نفس الوقت 
ورموزه بأسلوبه التجريدي التعبريي اخلاص الذي يعتمد فيه على اخلطـوط املنحنيـة   

وعن أسلوبه التعبريي ، واليت تشف عن عامل الفنان ، واملساحات اللونية الشفافة احلاملة 
هو املؤسس األكثـر  ) طه الصبان(أن هذا الفنان ) : " م٢٠٠٧(يقول الناقد القيسي 
 ) . ٧ص" . (تيار التعبريي التجريدي يف اللوحة العربية املعاصرة ديناميكية وذكاء لل
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 :أن الفنان التشكيلي طه صبان ميتاز مبيزتني أساسيتني مها" وذكر القيسي أيضاً 

العمل جبهد البتكار السطح التصويري اجلديد الذي يساهم يف إغنـاء املفـردة    -١
 .  ملتلقي وحتويلها إىل قوة نفسية تتفاعل تلقائياً مع ا

 ) . ٤٧ص". (حتويل الذاكرة املكانية إىل ذاكرة زمانية بامتياز  -٢

 ) .٣٢،  ٣١،  ٣٠:شكل (ومن أعماله 

 

 

    

 

 

 








 

 ) .م٢٠٠٧(القيسي ، ) ٣٠(شكل 
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 )م٢٠٠٧(القيسي ، ) ٣١(شكل 










 ) .م٢٠٠٧(القيسي ، ) ٣٢(شكل 
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Jאאאא ، يبسط الواقع احمللي إىل مساحات لونية ، جدة
باإلضافة إىل خطوطه الدائرية اليت توحي إىل احلركة ، حتيط ا خطوط صلبة تأكيدية 

 ).٣٣: شكل.(بأسلوب جيمع فيه بني التعبريية والتجريدية،املستمرة

 

 

 

 

املعرض السادس عشر للفن التشكيلي ، معاصرة من رحيق املاضي ) ٣٣(شكل
 .هـ ، احتفاء بالرياض عاصمة الثقافة١٤٢١عودي املعاصر، الس

٣Jא،،    لها تجربة تشكيلية معاصرة فـي دراسـة البيئـة
الجغرافية للمملكة العربية السعودية من زراعيـة وصـحراوية وجبليـة     

تحمل ، وذلك بإظهار خصائصها وفقاً لما تتميز به كل بيئة عن األخرى 
، تعبيرية عن واقع البيئة بتعبيرية لونية وخصوصية ذاتية لوحاتها معاني 

). ٣٤: شكل (
 

 

 

 

 

 

 ).هـ١٤٢٧(جدة ،معرض شخصي ) ٣٤(شكل 
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- אאאא، اجتاهـات فنيـة    مارس .املنطقة الشرقية
فنية كجمالية  الشعيب جنح يف طرح التراث حىت،  جتريديةومن واقعية وتعبريية  عديدة

يف لوحاته بأسلوب يعتمد على البساطة ونقاء اللون واتساع الرؤية ويزخر بالعديد من 
اإلحياءات والتعمق يف الذكريات امللونة فيعيدنا لونه األزرق للبحر ومراكب الصـيد  

األبنية التارخيية واألزقة والشـرفات  باإلضافة إىل توظيفه للسدو والسجاد و، اخلشبية 
، اليت بدأت ختتفي وتتالشى من حياتنـا التفاصيل التراثية ى بعض عل ، مركّزاً اخلشبية

يرى الفنان أنه يتوجب عليـه خماطبـة   ) : " هـ١٤٢٠(وعن أعماله يقول السليمان 
وانعكس ، كما توجه حنو املوروث ، لذلك تناول أعماله بسريالية ، الوجدان الداخلي 

" ه الزخريف أثر يف اصطباغه بالسدو كما كان الجتاه، البحر يف أعماله منذ وقت مبكر 
 .)٣٥:شكل (ومن أعماله ) . ٢٧٠ص. (

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ) . م٢٠٠٥(املنطقة الشرقية ، معرض أطياف عربية ) ٣٥(شكل 
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WאאFformalismEW
كانت نظرية احملاكاة تركز على الترديد احلريف للواقع املرئي وتفاصيله والدقـة  

دام األلوان والعالقات بني اخلطوط وكل ذلك كان ميثـل جـذور للنظريـة    يف استخ
 ، فـراي  وكان روجر .الشكلية اليت بدأ ظهورها يف بريطانيا يف أوائل القرن العشرين 

وكليف بل مؤسسي هذه النظرية والذين يرون أن أهم ما يف أي عمل فين هو بنـاؤه  
الشكلي لعناصره الفنية سواًء كانت  الشكلي وأن قيمة أي عمل فين تتمثل يف التنظيم

 . خطوط أو كتل أو مسطحات أو ألوان

، فهـي   وتعترب هذه النظرية أن الفن الذي حياكي األشياء يف حقيقته ليس فنـاً 
تستبعد كل صور احملاكاة يف الفن وتعترب تنظيم الفنان لألشكال أو العناصـر الفنيـة   

ملعيار الوحيد للحكم على العمل الفـين  هي ا)  اخلطوط والكتل واأللوان ( التصويرية
 . فليس املهم فيها املوضوع أو املضمون بل الشكل فقط

أنه يف أواسط القرن التاسع عشر : "  )م ١٩٨١(  وحول ذلك يؤكد ستونلتز
ظهرت حركة حيوية هي حركة االنطباعيني الفرنسيني وكانوا يهدفون إىل الوصول إىل 

وضوعام فلم يكن تركيزهم على املوضوع بل كـان  تأثري اللون والضوء والظل يف م
على مظهر الضوء واللون على السطوح اخلارجية لألشياء وبالتايل اإلقالل من تكتـل  

وهكذا فإن االنطباعية استبقت فكرة من أهم األفكار يف  ، املوضوعات اليت يصوروا
 ."  الفن احلديث

بأنواعه أكثر مـن التـأثريي    ومبا أن النظرية الشكلية ترتبط بالفن التجريدي
حياولون تقليد الضوء عندما ينعكس علـى  )  التأثريية ( وغريه إال أن فنانوا االنطباعية

، وفضلوا العمل يف اخلالء  لتصوير الطبيعة مباشـرة ولـيس داخـل     سطوح األشياء
الفنانان الفرنسيان أوجسـت رينـوار    :جدران املرسم ، ومن أشهر فناين االنطباعية 

 . ل سيزانوبو
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ولقد عين فناين االنطباعية بتسجيل الشكل العام ، فالتفاصيل الدقيقة ليسـت  
من أهدافها بل يسجلون االنطباع الكلي عن األشياء بطريقة توحي للمشاهد أنه يرى 

 .  األجزاء رغم أا غري مرسومة

 فكانت أعمال الفنان سيزان االنطباعية أكثر حتقيقاً للقيم الشـكلية وحتريفـه  
 .ملحوظ ملا هو معطى يف الطبيعة 

أن سيزان ختلى عن احملاكاة وختلى معه زمالءه  " : )م ١٩٩٧(  جودي يؤكد
مكانة جديدة أصبح بفضلها هو  formوبفضل سيزان اختذ لفظ الشكل  االنطباعيني ،

 . األصل يف تسمية النظرية الشكلية

كان سـيزان  : د هربرت ري: بقول الناقد الفين ) م ١٩٨٨( ويؤكد الصايغ 
يبحث عن الشكل لرمسه يف املوضوع فاستطاع أن يكشف عـن البنـاء الكـامن يف    
موضوعات الطبيعة فريكز على املسطحات والكتل واخلطوط اخلارجية واليت كان يراها 

أن الطبيعة ميكن حتويلها يف : " تشكل يف جمملها تنظيماً هندسياً وقد قال سيزان نفسه 
 " . ة واملخروط شكل االسطوانة والكر

وتعترب النظرية الشكلية مرادفة ملفهوم احلداثة يف الفن التشـكيلي ويف نفـس   
الوقت ظهرت كدفاع نظري عن الفن احلديث ، فالكثري من الناس وخاصـة العامـة   

 . منهم يعتقدون أن الفن احلديث ليس إال تزييناً للفن أو طمس ملعامله

اجتـه  )  الفن احلديث (فنية حديثة ففي بداية القرن العشرين ظهرت حركات 
فهم يرون أن قيمة العمل تتمثل )  احملاكاة ( فنانيها إىل استبعاد كل ما هو شبيه بالواقع

يف التنظيم الشكلي للعناصر التصويرية من خط وألوان وكتل وأصبحت املوضـوعات  
 . الطبيعية أكثر بعداً عن الواقع وأكثر جتريداً

لقد سقطت نظرية احملاكاة مع اخلطوات األوىل "  ) :م ١٩٨٨( يؤكد الصايغ 
 ) . ٢٠٥ص" . (وسقطت معها استعارة الطبيعة . للفن احلديث 



٨٦ 

وأصبحت اللوحة الفنية احلديثة عبارة عن تكوين شكلي للخطوط واأللـوان  
 ... التكعيبية والوحشية والتجريدية:  ومن هذه احلركات الفنية احلديثة.  والكتل

אא ) Cubism ( : 

،  هي اجتاه فين اختذ من األشكال اهلندسية واخلطوط أساساً لبناء العمل الفـين 
وكان مـن روادهـا   ، وتتنوع املساحات اهلندسية واألشكال فيها تبعاً لتنوع اخلطوط 

 . وبراك)  م١٩٧٣ـ م١٨٨١ ( الفنان بيكاسو

אא )fauvism  ( : 

 ،باللون والبناء املسطح دون استخدام الظل والنـور  اهتم فناين هذه املدرسة 
فقد اعتمدوا على الشدة اللونية بطبقة واحدة من اللون مث اعتمدت هـذه املدرسـة   
أسلوب التبسيط يف األشكال، فكانت أشبه إىل الرسم البدائي وكانت أعماهلم الفنيـة  

ائدها الفنان هنري ، وكان ر وثيقة الصلة من حيث التبسيط والتجريد بالفن اإلسالمي
                  ) م١٩٥٤ـ  م١٨٦٩ ( ماتيس

אא )  Abstraction( : 

اهتمت هذه املدرسة باألصل الطبيعي ورؤيته من زاوية هندسية حيث تتحـول  
ويسعى هذا االجتاه دائماً للبحث  ، املناظر إىل جمرد خطوط ومثلثات ومربعات ودوائر

التعبري عنها يف أشكال موجزة ومن أهـم الفنـانني التجريـديني    عن جوهر األشياء و
يؤكـد   ).م ١٩٤٤ــ  ١٨٧٢ ( انـوموندري) م ١٩٤٤ـ ١٨٦٦ ( كاندنسكي

، مع موندريان وكاندنسكي أي مع التجارب األوىل للتجريد ) " م ١٩٨٨( الصايغ 
ـ .. بدأت الطبيعة ختتزل  اا هكذا بدأت األشجار عند موندريان تفقد أوراقها فأغص

مث سرعان .. وإىل ألوان ، لتتحول يف اللوحة إىل خطوط متوازية أو متناسقة ، فجذعها 
ما حتولت هذه اخلطوط إىل أسطر مستقيمة وهذه األلوان إىل مساحات ساعية إىل إقامة 

بل إنه خرج مـن  ، لكن كاندنسكي مل خيرج من احملترف إىل الطبيعة . توازن هندسي
  ) .٢٠٨ص" . (آخر هو حمترف العقل  ليدخل حمترفاً، احملترف 



٨٧ 

ونستخلص من ذلك بأن النظرية الشكلية تم بالعمل الفين كعمل فين قـائم  
هذه العناصر يوظفها )  لون وخط وكتلة ولون ( بذاته ، وهو عبارة عن عناصر شكلية

لتبـاين  ااالتزان و االنسجام واإليقاع والوحـدة و  (الفنان باستخدام أسس التصميم 
 . ) ر السيادةوعنص

وتوضح لنا النظرية الشكلية أن الفن التشكيلي نظام هندسي مؤلف من خطوط 
 . وأشكال وألوان وليس ناسخاً أو مقلداً للطبيعة

ونالحظ أيضاً أن النظرية الشكلية حتلل الفن التجريدي بصفة عامـة الـذي   
لة عـن  ر األشياء الطبيعية وحيوهلا إىل أشـكال مفصـو  ـيهدف إىل البحث عن جوه

 . الوجود

لقد اختصرت التجريدية إذ جاز التعبري مفهوم ) : " م ١٩٨٨( يؤكد الصايغ 
لقد حتولت التجريدية بالنسبة إىل الفنان الشرقي . احلداثة من العمل الفين ومن الفنان 

 ) .٣٧٠ص" . (وإىل العمل الفين اجملدد ، واملسلم إىل رمز للحداثة 













٨٨ 

אאאW
يتفق الفنان املسلم مع مبدأ النظرية الشكلية يف االبتعاد عن أسلوب احملاكـاة  

حيث نالحـظ  . فهو حيول لوحته إىل نظام هندسي يعتمد على اخلط واللون واملساحة 
 .ذلك جلياً عندما نتأمل أحد املنمنمات اليت أبدعها الفنان املسلم 

) اإلسالمي ( ن الطبيعـة يف أثار هذا الفن إ) : " م ١٩٨٨( ويؤكد الصايغ 
وتـوازن بـني   ، هندسة عالقات بني اخلطوط واملساحات . إمنا هي نظام يف العالقات 

 : ) .   شكل ) . (١٨٧ص" . (األلوان والفراغات 

 

 

 

                  

                   

 

 

 

 ندسية الدقيقة جزء من جدار خزف زخارفه قائمة على النظامية اهل) ١(شكل 

 ) ١٨٩ص، م ١٩٨٨الصايغ ، (توازا و تقابلها ، يف متاثلها 

 

 

 

 



٨٩ 

אאאאאאאW
تستقطب التجارب التشكيلية السعودية مجيع االجتاهات السائدة يف الفن العاملي 

من بيئيـة   ( فقد تعددت واختلفتأما املواضيع اليت تناولتها تلك التجارب  املعاصر ،
 . وتعددت األساليب املستخدمة يف طرح هذه املواضيع)  واجتماعية وتراثية

وكان لنظريات الفن ومنها النظرية الشكلية أثر يف تعـدد أسـاليب الفنـانني    
التشكيليني السعوديني لألعمال الفنية املستلهمة من مفردات التراث الشعيب وصياغتها 

 . ذاتيةبرؤية فردية 

فنجد العديد من الفنانني التشكيليني السعوديني جتاوز مستوى احملاكاة التماثلية 
حبيث يشتق مفرداته من الواقـع  ، إىل عمق النظرية الشكلية حبلول تشكيلية متفاوتة 

جاهداً للمواءمـة   )يي السعودـالفنان التشكيل(فيسعى ، ويغايرها حسب رؤيته هلا 
غ واألساليب املعاصرة القائمة علـى االختـزال والتبسـيط    والصي هذه املفرداتبني 

ومسـاحات التكعيبـيني وخطـوط    معاجلات االنطبـاعيني  مستفيداً من ،  والتجريد
التجريديني فتصبح اللوحة تنظيم شكلي مؤسس على طريقة واعية حبركـة اخلطـوط   

)  قعيـة الوا (الشعيب وعناصرها  فنفنجد أن مفردات الواأللوان واملساحات والكتل 
  . تتبسط وتتحول إىل مساحات ورموز وزخارف جيمعها تكوين متماسك

احمللية دون الشعبية فقد أعاد الفنان التشكيلي صياغة وتشكيل املفردة التراثية 
، فنجده مد جسراً بني املاضي واحلاضر وبقي ضمن  اخلروج عن نظامها البصري العام

، على الرغم من تفتيتـه للمكونـات    قاراي املنظومة الشكلية واللونية نفسها أو ما
والتراكيب املختلفة للوحدات التراثية وإعادة بناءها وهيكلتها من جديد برؤيته اخلاصة 

 . والناجتة من ممارساته وخرباته

فنجحت جتارب تشكيلية كثرية يف جتريد وتبسيط املفردة التراثية واستخدامها 
أن الفنـان  ) : هــ  ١٤٢٧( ويؤكد مغربل  . كمفردة بصرية رمزية يف العمل الفين

التشكيلي هنا يطرح قضية ويقدم أطروحات رمزية من خالل توظيفه للمفردة التراثية 
 .فعليه أن يتميز عن غريه ويوجد لنفسه شخصية من خالل خرباته املتراكمة 



٩٠ 

وتناول التراث يف هذا اإلطار وذا األسلوب مستفيداً من النظرية الشـكلية   
احمللي والتقاليـد  الشعيب من الفنانني التشكيليني السعوديني املتشبعني بالتراث  العديد

البيئية فجميع األشكال اليت تعامل معها هؤالء الفنانني ما هي إال عاطفة تعكس صدق 
فنجد البعض مييل إىل املساحات اهلندسية املختلفة األشكال واليت ،  انتمائهم ووطنيتهم

،  احمللي ويعيد صياغة واقعها بالتحليـل والتركيـب  الشعيب ث تتوفر يف مفردات الترا
فيبين منه مساحاته ويشكلها أو قد ،  مستفيداً من عنصر اخلط بأنواعه وتأثرياته املختلفة

والبعض اآلخر يستخدم الرمز للتعبري عن املفردة فيكون الرمـز يف  ،  حييط به أشكاله
مـن أـا   ، مـثالً  ) هـ١٣٧٣(محاس  خطوطه أو ألوانه فالفنان التشكيلي عبد اهللا

يرمز من خالهلا لأللوان الشعبية يف األزياء ) األمحر واألخضر واألصفر(يستخدم اللون 
ويستخدم اخلطوط الدائرية املتجاورة يرمز ا لألسرة اجلنوبية والتقاليد االجتماعية اليت 

قاليد يف منطقتـه  فوظف يف أعماله مفردات الفن الشعيب والعادات والت، تربط بينهم 
برؤيته اخلاصة مبتعداً عن كل ما هو تقليـدي ومـألوف  بأسـلوبه    ) عسري(اجلبلية 

حتمل مساحاته العديد مـن  ، التجريدي املتميز باالنتظام للمساحات واخلطوط والزوايا
ومـن أعمالـه   ، العناصر والرموز  والشخوص املستمدة من القرى اجلنوبية وبيوـا  

 ).٣٧، ٣٦:شكل (

 

 

 

 

 

 

 

 ).هـ١٤٢٤(جدة ، املعرض الرابع عشر للفنان التشكيلي عبد اهللا محاس ) ٣٦(شكل



٩١ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ).هـ١٤٢٤(جدة ، املعرض الرابع عشر للفنان التشكيلي عبد اهللا محاس )٣٧(شكل 

Jאאאمـن  ، املدينة املنـورة  ، ) هـ١٣٧٠( א
فـاهتم  ، ين كان هاجسهم البحث عن هوية خاصة الفنانني التشكيليني الرواد الذ

بالتعبري عن مدينته املنورة وموروثها املعماري حيث افتنت حباراا الضيقة ومفرداـا  
املعمارية ورواشينها البارزة فصاغ لنا منها أسلوباً ومدرسة تشكيلية مزج فيها بـني  

نا إىل أسلوب مييـزه  تيارات تشكيلية متعددة من واقعية وتكعيبية وجتريدية ليصل ب
يعتمد فيه ، أمساه بالتحليلي التركييب وهو ناتج من خالل ممارساته وخرباته املتراكمة 

ينفرد بعضها ، على جتزيء العمل إىل جزئيات صغرية مترابطة ومنسجمة فيما بينها 
باألضواء الساقطة عليها فتصبح لوحاته كأا حتوي قطعا بلورية شفافة ملونة حتمل 

معتمداً علـى الـدرجات اللونيـة يف    ، بعضاً من مجاليات تفاصيل املكان  داخلها
، مساحاته الصغرية اليت تظهر مع الشكل تارةً وختتفي يف األرضية تـارةً أخـرى   

 :وتناول يف لوحاته مواضيع عديدة من أمهها 

، احلـرف وملهـن   ، احلارة الشعبية والبيوت التقليديـة  (املوضوعات التراثية  -أ
 ) .٣٩،  ٣٨: شكل ) .(ت الشعبيةالرقصا



٩٢ 

 ) .اجملاعة واملآسي(املواضيع اإلنسانية  -ب

 .املواضيع اإلسالمية  -ج

 

 

 

 

 

 

 

 .بإذن خاص من الفنان ، رقصة شعبية ، ) ٣٨(شكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 .بإذن خاص من الفنان ، تكوين معماري ) ٣٩(شكل 

 



٩٣ 

Jאأحـد رواد الفـن   ، ة املدينة املنور، ) هـ١٣٧٤( א
تعكس أعماله البيئة والتراث الشعيب بأسلوب مميز بعيـد عـن   ، التشكيلي السعودي 

، تكعـييب ، انطبـاعي (جيمع يف أعماله أساليب عديدة ، التصوير الفوتوغرايف املباشر 
إال أن أعماله أقرب إىل أعمال التكعيبيني واليت تتميـز بتـداخل العناصـر    ) جتريدي

تناول موضـوعات  ، معظم لوحاته منفذة خبامة الباستيل ، ي باحلركة واملساحات فتوح
 :عديدة يف أعماله من أمهها 

، احلـرف وملهـن   ، احلارة الشعبية والبيوت التقليديـة  (املوضوعات التراثية  -أ
 ) .٤٢،  ٤١،  ٤٠:شكل ) . (الرقصات الشعبية

 ) .اجملاعة واملآسي(املواضيع اإلنسانية  -ب

 .إلسالمية املواضيع ا -ج

 

 

 

 

 

 

 

 

املعرض الثالث عشر للفن التشكيلي السعودي املعاصر ) ٤٠(شكل 
 ).هـ١٤١٧(



٩٤ 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 )٤١(شكل

 

 

 

 

 

 

 

 .بإذن من الفنان ، من تراث مكة ) ٤٢(شكل 

 

 



٩٥ 

Jאאאتعتمد اللوحة عنـده  ، املنطقة الشرقية ،  א
) اخلطوط واملساحات والقيم اللونية(كمة العناصر التشكيلية يف بنائها الشكلي على مرا

فهو ال يهجر عامله ، واليت تعترب مبثابة إشارات أو رموز يعرب ا الفنان عن ذاكرته وذاته 
حيث املنـازل  ) األحساء(اخلاص وال يتخلى عن ماضيه وجمتمعه وبيئته اليت نشأ فيها 

واليت حييط ا األخضر الداكن يف مشاهد ، باب الطينية واألبواب والنوافذ واملآذن والق
فينوع درجاته أو جيعله يتجـاور مـع   ، النخيل الذي يذكرنا دائماً بشيء من لونيته 

واليت تدل على املكان وفنونه الشعبية القدمية املتنوعة ، جمموعة ألوانه الزاهية األخرى 
بأسـلوب  ، خمتلف  يوظفها بأسلوب جديد وطرح، ...)السدو والزخارف الشعبية (

يغلب عليه جتريد املكان إىل أشكال فيها املعتم أو الداكن وفيها املضيء الذي حيمـل  
 وعـن ، املضيئة فوق مساحته املعتمة اهلندسية فيحاول متديد أشكاله ، األمل والتفاؤل 

أنه أحد الفنانني الشباب الـذين يعـاجلون   ) : " ١٩٩٨(سلوبه يقول الناقد القيسي أ
اإلضاءة يف اللوحة العربية احلديثة معاجلة مثمرة وواثقة ، إذ يعمد الفنـان إىل  إشكالية 

تقميش  مسطحه التصويري بالعنصر املضيئة جملرد إبراز القوة الكامنة يف املعتم و تبيان 
 ) .٤٤،  ٤٣:شكل (ومن أعماله " . مدى أمهيته كعنصر أساسي و ليس كخلفية 

 

 

 

 

 

 

 .لتشكيلي عبد الرمحن السليمان موقع الفنان ا، ) ٤٣(شكل 

 

 



٩٦ 

 

 

 

 

 

 

 .موقع الفنان التشكيلي عبد الرمحن السليمان ، )٤٤(شكل

Jאאوظف املفردات املعمارية من ، املنطقة الشرقية ،  א
 ). ٤٥(شكل ، نوافذ وأبواب باإلضافة إىل الزخارف الشعبية 

 

 

 

 

 

 

 

 

، املعرض الثالث عشر للفن التشكيلي السعودي املعاصر ، السدو ) ٤٥(شكل 
 .هـ١٤١٧

 



٩٧ 

- אوظف يف العديد من لوحاته ، املنطقة الشرقية ،  א
األقمشة واألزياء الشعبية النسـائية وقطـع النسـيج    الزخارف الشعبية املستمدة من 

والسدو واليت أعاد صياغتها بأشكال جمردة مع احتفاظه باللون الشعيب حماوالً الوصول 
، ٤٦:شـكل . (إىل صياغة جديدة زاخرة بالكثري من اإلحياءات والرؤى اليت متيز ا 

٤٧  .( 

 

 

 

 

 

 

 .موقع الفنان التشكيلي زمان جاسم ) ٤٦(شكل 

 

 

 

 

 

 

 املعرض السادس عشر،حوار الرؤيا ) ٤٧(شكل 

 .هـ ، احتفاء بالرياض عاصمة الثقافة ١٤٢١للفن التشكيلي السعودي املعاصر، 



٩٨ 

Jאאאأحد رواد الفن التشكيلي ، املنطقة الشرقية ،  א
اصـر  السعودي وصاحب ثقافة ورؤية عالية يساهم من خالهلا يف إجيـاد فـن مع  

بأسلوب حديث مستفيداً من ذاكرته البصرية اليت تنهل من جذوره وحياته املاضية 
بدو يف لوحاته خالية من الناس مبا فيها من البيئة اليت عاش فيها وأمناط البناء واليت ت

باإلضافة إىل عناصر أخرى أحبها الفنان ، الزخارف الشعبية بألواا النقية زاخرة ب، 
ة اليت جعلها تتخلى عن لوا األخضر الزاهي إىل أخضر باهـت  يف أعماله كالنخل

وشاحب وبالرغم من ذلك مازالت واقفة بصمود أمام بيوته يعرب من خالهلـا عـن   
يتعامل مع اللوحة بقدرته على جتاوز الشكل التقليدي لشكل أكثر ، احلياة والعطاء 

واملتوافقة ، دافئة والباردة حداثة لتصبح عامل غين باألفكار واأللوان اليت جتمع بني ال
 ) .       ٤٩، ٤٨:شكل . (واملتضادة 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 .موقع الفنان التشكيلي عبد اهللا الشيخ) ٤٨(شكل 

 



٩٩ 

 

 

 

 

 

 

 .موقع الفنان التشكيلي عبد اهللا الشيخ) ٤٩(شكل 

Jאאيوظف مفردات الفن الشعيب احمللي ، الرياض ، א
، فيتناول الوحدات املعمارية واملشاهد الشعبية من أسواق ورقصات شعبية وغريها 

تنبع من مجيعها  أعماله إىل ثالثة حماور) : هـ١٤٢٦(حيث قسم الناقد حممد املنيف 
  :وهي انتماءه الصادق  فيها واقعنا الكبري مؤكداً

 .أمناط البناء   -

 احلياة االجتماعية -

 العادات والتقاليد -

أعماله بتلويناته املتناغمة اليت جتمع بني الدافئة املستمدة من البيئـة واملنـاخ    وتتميز
والباردة ينتقل من خالهلا إىل مساحة جغرافية خمتلفة يرمـز ـا إىل   ، الصحراوي 

 . جنوب اململكة أو زرقة حبر جدة 

أن فن الدهام يعتمد على ) : م٢٠٠٦(وعن جتربة الدهام وأسلوبه ذكر اجلزايريل 
 :كيزتني أو بعدين ومها ر

 

 



١٠٠ 

• אאW يرتبط ارتباطاً وثيقاً باملوروث البيئي والثقايف. 

• אאW      ــي ــراث البيئ ــن الت ــه م ــتمد عنفوان يس
).٥٠:شكل.(والشعيب

 

 

 

 

 

 

 )٥٠(شكل 

Jאوظف يف أعماله الرقصات ، املنطقة اجلنوبية ،  א
 ) .٥١: شكل (باملناسبات  الشعبية اخلاصة

 

 

 

 

 

 

 .هـ ١٤٢٧، معرض فنانو الفكرة التشكيلية امللتقى األول ) ٥١(شكل 

 



١٠١ 

JאאF١٣٩٢E  ، يوظف مفردات الفن الشـعيب  الباحة
 ) .٥٢: شكل (بأسلوب جتريدي 

 

 

 

 

 

 

 .بإذن خاص من الفنان ،) ٥٢(شكل 

Jאאאوظف البيئة احملليـة  ، املنطقة اجلنوبية ،  א
يف املنطقة اجلنوبية مبا فيها من طبيعة خضراء خالبة وأمنـاط معماريـة باإلضـافة إىل    

 ) .٥٣: شكل . (العادات والتقاليد بأسلوب انطباعي مميز

 

 

 

 

 

 

 ) .٥٣(شكل 
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Jאאلـه التشـكيلية   يوظف يف أعما، مكة املكرمة ،  א
العمارة احلجازية وما تزخر به من مفردات أصيلة فالرواشني واملشربيات واألبـواب  

الزالت تعيش يف ذاكرته ووجدانـه  ، والنوافذ اليت تالشت وحل حملها البناء احلديث 
تظهـر فيـه   ، يوظفها بأسلوب أكثر حداثة جيمع بني الواقعي والتجريدي والتعبريي 

 ) .   ٥٤:شكل . (اخلطوط وتناغم األلوان بساطة األشكال وقوة 

 

 

 

 

 

 

 ).٥٤(شكل 

Jאאيوظف الزخارف الشـعبية بأسـلوب    ،جدة  ،א
 ) .٥٥: شكل ( جتريدي

 

 

 

 

 

 

 .م ٢٠٠١، ملون السعودية اخلامسة للفن التشكيلي ، تكوين ، ) ٥٥(شكل 
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٢EאאאW 

אאאאאW
املنسوجات : "بعنوان ، رسالة ماجستري ، ) هـ ١٤١٤ (دراسة ليلى حممد بدر  -١

 ." ة باململكة واالستفادة منها يف التربية الفنيةيالشعبية البدوية باملنطقة الغرب

אאאW 
كيفية ونسوجات البدوية حتليل وتوصيف الزخارف الشعبية املوجودة على امل 

 . االستفادة من تلك املنسوجات والزخارف الشعبية يف التربية الفنية

אאאW 
فهم الفنان التشكيلي للمفردة التراثية احمللية وما ا من رمـوز وزخــارف     

 . احلديثة شكيليةوتوظيفها يف األعمال الت

ابتكـار  "  : بعنوان ، رسالة ماجستري) هـ ١٤١٥(  ورصدقة عاش هدراسة أميم -٢
تصميمات زخرفية قائمة على توظيف النظم اإليقاعية ملختارات من زخارف األزيـاء  

 . " الشعبية السعودية ومكمالا

אאאW
إجياد مدخل جترييب من خالل النظم التشكيلية للوحدات الزخرفية املستمدة من 

ث لتحقيق تصميمات زخرفية مبتكرة مرتبطة بالقيم الفنية واجلماليـة ، وإثـراء   الترا
املخزون الفكري واخلربة الفنية و التصميمية باإلسهام يف تشكيل إطار فين مستمد من 

 . الواقع احمللي




אאאW
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ـ  ي ولتراثه احملل التشكيلي دراسة فهم الفنان ال التشـكيلية  توظيفـه يف األعم
 . بأساليب اجتاهات خمتلفة

وتشترك الدراستان يف توظيف املفردة التراثية يف أعمال فنية مبتكرة لتكـوين  
 . هوية وخصوصية

لكن الدراسة األوىل تقتصر على توظيف زخارف األزياء الشعبية السعودية يف 
 .تصميمات زخرفية 

لتراثية مبختلف أنواعها أو جزء بينما تقوم الدراسة احلالية على توظيف املفردة ا
 . منها يف الفن التشكيلي السعودي املعاصر

ة ـ، جامع ، رسالة ماجستري )هـ ١٤١٨ (دراسة علي مسفر أبو عايل الغامدي  -٣
الزخارف الشعبية احملفورة على املكمالت اخلشبية يف العمـارة  : "  بعنوان ، أم القرى

 . " القدمية مبنطقة الباحة

אאאW
احملافظة على التراث الشعيب املعماري مبنطقة الباحـة ، واسـتخالص القـيم    
األساسية لبيئة املنطقة وعناصرها اجلمالية املتمثلة يف الزخارف الشعبية احملفورة علـى  

 .املكمالت اخلشبية يف العمارة القدمية مبنطقة الباحة

لتحليلي والذي اشتمل على وصف واتبع الباحث يف دراسته املنهج الوصفي ا
 : وحتليل وتصنيف الزخارف الشعبية احملفورة على املكمالت اخلشبية وذلك عن طريق

 . التحليل التقين -.             التحليل الفين -.              التحليل الشكلي -
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אאאW
،  زخارف شعبيةما فيها من رموز ووللمفردات التراثية فهم الفنان التشكيلي 

  .توظيفها يف أعماله التشكيلية احلديثةو

 ، رسالة ماجستري ، )هـ ١٤٢٠ ( دراسة علي بن عبد اهللا مرزوق الشهراين -٤
 . "العناصر الفنية واجلمالية للعمارة التقليدية مبنطقة عسري"  : بعنوان

אאאW
بنائية التشكيلية والقيم الفنية املستخلصة من دراسـة  التعرف على األسس ال

، واستخالص ودراسة  وحتليل العناصر الفنية واجلمالية للعمارة التقليدية مبنطقة عسري
 . العناصر الزخرفية الشعبية املستخدمة فيها

אאאW
فها يف أعماله التشكيلية بأساليب فهم الفنان السعودي للمفردات التراثية وتوظي        
 . خمتلفة

بعنوان ، رسالة ماجستري ، )هـ ١٤٢٢ (دراسة فهد علي سعيد خليف الغامدي  -٥
 ." االستفادة من التراث البيئي مبنطقة الباحة يف التصميم الداخلي للمسكن املعاصر" :

אאאW
م الداخلي لبيوت الباحة القدمية يف التصميم االستفادة من الطابع املعماري والتصمي -

 .الداخلي للمسكن املعاصر

االستفادة من القيم الفنية واجلمالية املتوفرة يف الزخارف الشعبية وذلك بتطويعها مبا  -
 . يالئم التصميم الداخلي للمسكن املعاصر
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אאאW
دي للقيم الفنية واجلمالية املوجـودة يف مفـردات   فهم الفنان التشكيلي السعو        

 . ي بشكل عام وكيفية توظيفها يف أعماله التشكيلية احلديثةـالتراث الشعيب احملل

أثـر  "  :، بعنوان  ، رسالة ماجستري )هـ ١٤٢٥ (دراسة مها عبد اهللا السنان  -٦
وفاعلية املـرأة يف   التراث الثقايف على الرؤية الفنية ، يف التصوير التشكيلي السعودي

 . " هذا املضمار

حيث حتددت مشكلة البحث يف دراسة تأثري التراث الثقايف اخلاص باململكـة  
العربية السعودية على الرؤية الفنية ملصوريها التشكيليني يف أعماهلم الفنية واألساليب 

 . اليت سلكوها يف ذلك ، مع التأكيد على أسلوب املصورة التشكيلية السعودية

אאאW
إلقاء الضوء على التصوير التشكيلي السعودي املعاصر واألساليب اليت سلكها 
لتكوين هوية مفردة، مع دراسة أثر التراث الثقايف السعودي على أعمال عينـة مـن   

 .املصورات التشكيليات السعوديات 

אאאW 

كيلية احلديثة القائمة على استلهام هذه املفردات ودراسة دراسة األعمال التش
 . مدى فهم الفنان التشكيلي هلا وحتليل ما فيها من قيم تشكيلية ومجالية
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WאW
املنـهج  (فقد استخدمت الباحثة  ،بحث ابة على تساؤالت وفرضيات اللإلج

وذلك لتصنيف وحتليل بعض األعمال الفنية املعاصرة القائمة على اسـتلهام  ) لوصفيا
 . مفردات التراث الشعيب احمللي

هو أسلوب يعتمـد  " :  )هـ ١٩٩٢ ( ، واملنهج الوصفي كما عرفه عبيدات
على دراسة الواقع أو الظاهرة كما توجد يف الواقع ويهتم بوصفها وصفاً دقيقاً ويعـرب  

، فالتعبري الكيفي يصف لنـا الظـاهرة ويوضـح     اً كيفياً أو تعبرياً كمياًا تعبريـعنه
ـ   ـ، أما التعبري الكمي فيعطين خصائصها ـ ـا وصفاً رقميـاً يوضـح مق ذه ـدار ه

 . )١٨٧ص( . رة أو حجمها ودرجات ارتباطها مع الظواهر املختلفة األخرىـالظاه

WאW
 : ةحتديد اجملتمع األصلي للدراس -

سوف تقوم الباحثة حبصر عدد الفنانني والفنانات القائمة أعماهلم الفنية علـى  
 . استلهام مفردات التراث الشعيب احمللي و إعداد قائمة بأمسائهم

 : اختيار عينة ممثلة للمجتمع األصلي -

ظهرت مفردات الفن الشعيب يف أعمال العديد من الفنانني التشـكيليني وبأسـاليب   
ء يعدون هم أفراد اجملتمع األصلي وحول تصنيفهم ذكر الناقـد عبـد   خمتلفة وهؤال

الرمحن السليمان أن هناك اختالف يف تصنيفهم وعدد أجياهلم حيث قسمهم إىل أربعة 
ورأت الباحثة أن تصنف أفراد اجملتمع األصـلي  ، أجيال ومنهم من قسمهم إىل جيلني 

 :إىل ثالثة أجيال 

ويبدأ مـن   ، لرواد يف الفن التشكيلي السعوديجيل الفنانني ا:  يل األولاجل -
هـ  ١٣٧٥-١٣٦٠حيث يكون تاريخ ميالدهم تقريباً من ، امليالدية  بداية الستينات

 .هـ ١٣٨٠وتكون ممارستهم تقريباً من عام ، 
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حيـث يكـون تـاريخ    ،  دأ من السبعينات إىل الثمانيناتـويب:  يل الثايناجل -
وتكـون ممارسـتهم تقريبـاً مـن عـام       ،هـ ١٣٨٥-١٣٧٥ميالدهم تقريباً من 

 .هـ ١٣٩٠

و حيـث يكـون    ات أو التسعيناتـن الثمانينـدأ مـويب : ثـاجليل الثال -
وتكون ممارستهم تقريباً مـن عـام   ، هـ ١٣٩٥-١٣٨٥تاريخ ميالدهم تقريباً من 

 .هـ ١٤٠٠

ىل  فئتني قامت الباحثة بتقسيم كل فئة إ مبا أن أفراد اجملتمع غري متماثلني يف األساليبو
 : كالتايل

 . أو بدرجات خمتلفة من املباشرة فئة توظف التراث بشكل مباشر، -

 . فئة تعيد صياغة التراث برؤية معاصرة  -

حيث راعيت يف االختيار أن لكـل   من الفنانني غري عشوائيةتار من كل فئة عينة مث خن
، ث وألمهيتـه  واحد منهم أسلوب مميز يف جيله ويعكس عمله مثال جيد ملشكلة البح

 .وله أيضاً دور يف فعال يف احلركة التشكيلية السعودية 

WאאW
اعتمدت الباحثة على أداتني حبثيتني، بغرض مجع املعلومـات عـن موضـوع    

 : البحث ومن هذه األدوات

 :  املقابلة )١( 

ن نـا دف املقابلة إىل مجع معلومات حول مـدى جنـاح الف  :  هدف املقابلة -
 . ياحملل الفن الشعيبالتشكيلي يف فهمه ملفردات 

حيث وضعت الباحثة جمموعة مـن  ،  وتتكون من أسئلة مغلقة وأخرى مفتوحة
األسئلة اليت اعتقدت أا كفيلة بتحقيق جانب هام من اجلوانب اليت تسعى لتحقيقهـا  

 .من خالل اإلجابة على الفرضيات اليت يدور عليها البحث 
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: ة بإجراء املقابلة مع عدد من الفنانني التشكيلني السعوديني ومنهم وقامت الباحث
فوزيه ، صفية بن زقر ، علي الرزيزاء ، حممد سيام ، محزة باجودة .د، فؤاد مغربل .د" 

سـامي  ، سعيد العالوي ، علي الطخيس ، طه صبان ، عبد اهللا محاس ، عبد اللطيف 
 " .زمان جاسم  ،فهد خليف الغامدي ، أمحد البار ، البار 

 . حتليل حمتوى األعمال الفنية : التحليل )٢(

تقوم الباحثة باختيار عدد من األعمال الفنية املصورة القائمة علـى اسـتلهام   
 .ومن مث القيام بتحليلها  ، مفردات التراث الشعيب احمللي

املفردات والعناصـر التراثيـة الـيت     وجدت الباحثة أن هناك تنوع يفحيث 
ا الفنان التشكيلي وأنتج ا أعماالً فنية بصيغ خمتلفة حتمـل رؤى تشـكيلية   استلهمه

 : مبتكرة ، ولذلك أُعدت استمارة حتليل حمتوى لألعمال الفنية وتصنيفها كالتايل

 . من حيث املفردات التراثية الشعبية املستلهمة:  أوالً

 . من حيث األساليب الفنية : ثانياً

 . فردة التراثيةمن حيث وضوح امل : ثالثاً

WאאאאאאFאא
EW
 : مفردات تراثية من العمارة الشعبية -١

 . احلارة أو القرية الشعبية -

 . البيت الشعيب أو جزء منه -

 . باب من بيت شعيب أو جزء منه -

 . ء منهنافذة من بيت شعيب أو جز -

 . الرواشني -

 . مفردات من احلرف الشعبية -٢
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 . مفردات من الزخارف الشعبية -١

 . مفردات من األنسجة الشعبية والسدو -٢

 . مفردات من األزياء الشعبية -٣

 : مفردات من الرقصات الشعبية -٤

 . رقصة املزمار) أ  

 . رقصة العرضة اجلنوبية) ب 

 . رقصة العرضة النجدية ) ج

 . ن املفردات التراثية احملليةرموز مستمدة م -٧

حبيث يكون الرمز الشعيب هو العنصر الرئيسي يف العمل الفين،ففيـه يبسـط   
الفنان التشكيلي مفردات تراثه احمللي لتتحول إىل رموز تشكيلية هلا دالالا ومعانيهـا  

 . لدى الفنان

التشـكيلية  وحتوي املفردات التراثية الشعبية يف اململكة كماً هائالً من الرموز 
 وقد يكون الرمز.اليت متكن الفنان من صياغتها برؤية جديدة ومبتكرة يف نفس الوقت

  . ) ... ، أو مستمد من وحدة زخرفية شعبية ، رمزاً لبيت (

 . مواضيع جتمع بني عدة أشكال ومصاغة بشكل تأليفي -٨

الشـعبية   وفيه جيمع الفنان التشكيلي بني عدد من املواضيع واملفردات التراثية
 . وال خيتص مبفردة أو موضوع معني

WאאW
 . األسلوب الواقعي -١

 . األسلوب التجريدي -٢

 . األسلوب الزخريف -٣
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 . األسلوب التكعييب -٤

ة ـاألسلوب الرمزي ،وهو أسلوب ال تتميز فيه خصائص املفردة التراثي -٥
التراثية ألي منطقـة مـن منـاطق     فال نستطيع نسبة املفردة أو العناصر

 . اململكة

 . أسلوب برؤية الفنان اخلاصة -٦

WאאאאW
 . تكون املفردة ظاهرة بشكل واضح -

 . يظهر جزء منها -

 . ) ، أو زخرفة لون ( يرمز هلا ببعض خصائصها -

אWאאאW
 : مجع املعلومات) ١(

تقوم الباحثة جبمع صور ألعمال فنية قائمة على توظيف مفـردات    - أ
التراث احمللي،من األدلة اخلاصة باملعارض واملسابقات التشـكيلية،  

 . واختيار بعض منها وتصنيفها حسب األسلوب واملعاجلة

إجراء مقابلة مع الفنانني والفنانات املنفذين هلذه األعمـال ملعرفـة    -ب
 . لتراثية اليت قاموا بتوظيفهامدى فهمهم للمفردات ا

 : وصف و حتليل األعمال الفنية) ٢(

القائمـة علـى    التشكيليةسوف تقوم الباحثة بوصف وحتليل األعمال الفنية 
ات وذلك للتعرف علـى  ـني والفنانـتوظيف املفردة التراثية احمللية جملموعة من الفنان

 : يلي ما

 .  اثية اليت وظفها يف أعماله التشكيليةمدى فهم الفنان التشكيلي باملفردة التر *



١١٣ 

رؤية الفنان التشكيلي الواعية ملفردات وعناصر التراث الشعيب احمللي واسـتخالص   *
 . القيم اجلمالية منها

 . اإلدراك اجلمايل للرموز والعناصر الفنية املستخدمة يف املفردات التراثية احمللية *

من مفردات التراث احمللي دون التخلف عن  مقدرة الفنان التشكيلي على االستفادة *
 . املعاصرة

تعدد األساليب الفنية لتوظيف املفردة التراثية الشعبية احمللية لدى الفنان التشـكيلي   *
 . السعودي

للتحليـل  )  تريي برت (وسوف تتبع الباحثة يف حتليل األعمال الفنية طريقة 
 : النقدي وهي عبارة عن ثالث خطوات

 . الوصف) أ  (

 . التفسري) ب(

 . احلكم) ج(

 :لكل من 

 : املوضوع -١

 . ) ... تراثية،  إنسانية،  سياسية،  اجتماعية،  مجالية ( قضية الفنان -

 . األحداث واملواقف واألشكال املوجودة -

 : اخلامة -٢

 . ) خزف،  حنت،  طباعة،  تصوير ( : جنس العمل -

 . ) مائية،  اكريلك،  زيتية : ( األلوان -

 : ليةالعناصر الشك -٣

 .اخلط واللون والشكل واملساحة  -



١١٤ 

إحداث وحدة واتزان وإيقاع وتكرار وتضاد وتوافـق   (أسس التصميم  -
 . ) ومالمس

باإلضافة إىل مصادر أخرى كالكتابات واملقاالت الفنية باإلضافة إىل املقابالت مع 
 .الفنانني التشكيليني 
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 . عبد احلليم رضوي/ب .١

 . فؤاد مغربل/د .٢

 . حممد سيام .٣

 . محزة باجودة/د .٤

 . أمحد الغامدي/د .٥

 . علي الرزيزاء .٦

 . فوزيه عبد اللطيف .٧

 . صفية بن زقر .٨

 . طه صبان .٩

 .عبد اهللا محاس  .١٠

אאW 

 . مفرح عسريي .١

 . سعيد العالوي .٢

 . رائدة عاشور .٣

 . سعود العثمان .٤
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 . أمحد البار .١

 . سامي البار .٢

 . فهد خليف الغامدي .٣

 . شادية عامل .٤

 . زمان جاسم .٥
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اهتم الفنان التشكيلي السعودي بتوظيف مفردات التراث الشعيب احمللـي يف  اهتم الفنان التشكيلي السعودي بتوظيف مفردات التراث الشعيب احمللـي يف  
وعلى الـرغم  وعلى الـرغم  ، ، ة عليها من االندثار ة عليها من االندثار أعماله التشكيلية وذلك من أجل إحياؤها واحملافظأعماله التشكيلية وذلك من أجل إحياؤها واحملافظ

من كثرة هذه املفردات يف خمتلف مناطق اململكة فإن طريقة توثيقها وتوظيفها اختلفت من كثرة هذه املفردات يف خمتلف مناطق اململكة فإن طريقة توثيقها وتوظيفها اختلفت 
من فنان آلخر حسب دراسته وثقافته وقراءاته الفنية وخرباته وحسب فهمـه هلـذه   من فنان آلخر حسب دراسته وثقافته وقراءاته الفنية وخرباته وحسب فهمـه هلـذه   
املفردات والبحث عن مصادرها وأماكن تواجدها سواًء كانت يف منطقة الفنان الـيت  املفردات والبحث عن مصادرها وأماكن تواجدها سواًء كانت يف منطقة الفنان الـيت  

  ..نشأ فيها أو منطقة أخرى نشأ فيها أو منطقة أخرى 

ونتيجة لتنوع املفردات التراثية وكثرا مـابني عـادات وتقاليـد وحـرف     ونتيجة لتنوع املفردات التراثية وكثرا مـابني عـادات وتقاليـد وحـرف       
صـنفت  صـنفت  ، ، وصناعات وأمناط معمارية تقليدية وزخارف شعبية واخـتالف تصـنيفها   وصناعات وأمناط معمارية تقليدية وزخارف شعبية واخـتالف تصـنيفها   

الباحثة هذه املفردات حسـب انتشارها وتكرارها يف األعمال التشكيلية السـعودية  الباحثة هذه املفردات حسـب انتشارها وتكرارها يف األعمال التشكيلية السـعودية  
  :  :  وهي كالتايل وهي كالتايل 

  ..  فردات تراثية من العمارة الشعبيةفردات تراثية من العمارة الشعبيةمم: :   أوالًأوالً

  ..  احلي الشعيباحلي الشعيب  --١١

  ..  البيوت الشعبيةالبيوت الشعبية  --٢٢

  . .   ))  روشانروشان، ،   نافذةنافذة، ،   بابباب  ((عناصر العمارة عناصر العمارة   --٣٣

  ..  مفردات من احلرف الشعبيةمفردات من احلرف الشعبية: :   ثانياًثانياً

  ..  مفردات من الزخارف الشعبيةمفردات من الزخارف الشعبية: :   ثالثاًثالثاً

  ..  مفردات من األنسجة الشعبية والسدومفردات من األنسجة الشعبية والسدو: :   رابعاًرابعاً

  ..  مفردات من األزياء الشعبيةمفردات من األزياء الشعبية: :   خامساًخامساً

  ..  مفردات من الرقصات الشعبيةمفردات من الرقصات الشعبية: :   سادساًسادساً
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تعترب مفردات العمارة التقليدية من أهم وأكثر املفردات اليت وظفهـا الفنـان   
التشكيلي السعودي يف أعماله التشكيلية برؤى خمتلفـة ، سـواًء كـان مبحاكاـا     

 .لفنان اخلاص وتسجيلها أو إعادة صياغتها بأسلوب ا

وتعد البيئة املعمارية وما حتتويه من أمناط معمارية خمتلفة من أهم املوضـوعات   
اليت وظفها الفنان التشكيلي يف أعماله ، لوجود نسبة كبرية من األشكال واألمنـاط  
املعمارية املختلفة يف مدن اململكة وما يرتبط ا من خصائص معمارية وزخرفية مجالية ، 

الطبيعة اجلغرافية واملناخية لكل منطقة وحسب احتياجات السكــان   تتنوع حسب
فيها ، فالبيت الشعيب احلجازي مثالً له خصائص معمارية مجالية متيـزه عـن البيـت    

 .النجدي أو البيت الشعيب يف جنوب اململكة 

وقد وجد الفنان التشكيلي يف النسيج العمراين القدمي مادة مناسـبة وغنيـة   
البيئة ومجال املوروث فانكب على تناولـه وتوظيفـه يف أعمـاهلم    تعكس خصوصية 

 : التشكيلية من جوانب خمتلفة كالتايل 

 .وظفه الفنان حياً كامالً أو بعض حي  -١

 .أو بيتاً مفرداً  -٢

 .أو تفصيالً من بيت كاألبواب  -٣

 .أو تفصيالً من بيت كالنوافذ والرواشني  -٤

F١EאW
يف منطقة احلجاز ظروفاً كثرية منها الطابع االجتمـاعي  تعكس العمارة القدمية 

 .والطابع الديين وطبيعة املوقع واملناخ ، وغريها من الظواهر والظروف 
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 :أما الشكل اخلارجي للبيوت القدمية يف منطقة احلجاز فيمكن تقسيمها إىل 

 .بيوت بواجهة واحدة  -١

 .بيوت بواجهتني  -٢

 .تزين هذه الواجهات بالنوافذ والرواشني بيوت متعددة الواجهات و -٣

وكانت كثرة النوافذ والرواشني وما حتتويه من زخارف مجيلة هي الطابع املميز 
ملنطقة احلجاز ومن أهم املفردات املعمارية واجلمالية واليت تؤثر يف واجهـات املبـاين   

 :احلجازية وحتتوي البيوت القدمية على نوعني خمتلفني من النوافذ 

وهي فتحات تستخدم لإلضاءة والتهويـة   :) الشباك ( النوافذ البابية التقليدية :  أوالً
نافذة مكسـية خبشـب ذي   : " الشباك بأنه ) هـ ١٣٨٥( وعرف الكردي 

تشابيك وأشكال خمتلفة لإلضاءة والتهوية جبانب الرؤية واألغراض الزخرفيـة  
إليها الشيش مـن   وقد يضاف إليها قضبان حديدية لألمن واحلماية أو يضاف

اخلارج أو قد تضاف إليها ألواح علوية وسفلية مصمته ذات زخارف ونقوش 
 ) .١٣٣ص) " . (طيق (ومجعها " طاقه " ويطلق عليها قدمياً 

والشيش هو أخشاب تستخدم يف صناعة النوافـذ والرواشني وعرفـه مغريب 
عة طويلة ستارة خشبية شبكية عبارة عن أخشاب رفي: " بأنه ) هـ ١٤٠٢( 

تسمر يف إطار النافذة بطريقة متشابكة حبيث تبقى منها فتحات صغرية إلدخال 
 ) . ٨٧ص" . (اهلواء والضوء 

فقد اختلفت املصـادر  ) الروشان(أما عن أصل ، الرواشني ، ومفردها روشان : ثانياً 
يف أصل الكلمة ومصادر اشتقاقها فمنهم من رجح أا من أصل فارسي ومنهم 

 .أا من أصل هندي من رجح 

واملراد ا التغطية اخلشبية البارزة للنوافذ والفتحات اخلارجية ، وتحملُ هـذه 
 .الرواشني يف الغالب على كوابيل من احلجر 



١٢٠ 

عنصر معماري مميز يف : " الروشان بأنه  )هـ ١٤١٦( وعرفت فريدة املرحم 
صندوقي أو مضلع الشـكل  عبارة عن بروز خشيب شبه " بيوت مكة التقليدية ، وهو 

ممتد من واجهة البيت ليطل على الفراغ اخلارجي وله أشكال تأخذ أوضـاعاً خمتلفـة   
حبيث تنسج الواجهة اخلارجية للبيت إما بشكل وحدات منفصلة أو متتابعة ومتصـلة  
تشكل كل وحدة فيها قطعة فنية ذات مجال خاص وحمققة وظائف متعـددة جبانـب   

 ) .١٣ص(" . التهوية واإلضاءة 

دخول كلمة روشن أو روشان للغة العربيـة  : " بأن ) بدون ( وعرفه موسى 
شاع واستخدم يف جمال البناء والعمارة معرف بأنه خشب خيرج من حائط الـدار إىل  

 ) . ٥٦١ص" . (الطريق وال يصل إىل جدار آخر يقابله 

 واخلشب هو العنصر األساسي يف تصميم هذه الرواشني وتكـوين أجزائهـا  
الت الزخرفية املتنوعـة  ـة والتشكيـة واملفرغـكالقواطع اخلشبية املصمت؛ املختلفة 

ل مساحة الروشـان يف  ـان أو تغطي كامـزء من أجزاء الروشـاليت تظهر على ج
 . بعض األحيان

عـن منسـوب    ، تتقدموحتتوي بعض الرواشني يف الغالب على أجزاء بارزة 
 لتسـهل بالشيش من ثالث جهات  ىارزة، وتغطالروشان األساسي تسمى املشربية الب

دخول اهلواء إىل داخل الروشان الذي يفتح مباشرة على العناصر الداخليـة للبيـت   
اخلصوصية الالزمـة   ، وحتافظ علىالرؤية من تلك االجتاهات  ، كما تسهلالتقليدي 

 . املستمدة من العادات والتقاليد اإلسالمية

معمارية مجالية فقط بل كان هلا دور هـام يف  ومل تكن الرواشني جمرد مفردات 
 :إثراء العمارة التقليدية يف منطقة احلجاز بعدة وظائف من أمهها 

فيعترب الروشان من أهم العناصر اجلمالية حيث حتتـوي علـى   : مجال التصميم  ) ١(
 .زخارف ونقوش ذات تقسيمات هندسية مجيلة 



١٢١ 

ئمة مع حالة الطقس صيفاً وشتاًء ، حيث فالرواشني متال: تناسبه مع حالة املناخ ) ٢(
يتميز اخلشب املصنوعة منه بأنه ال ينقل احلرارة صيفاً والربودة شتاًء ، وتساعد 
الرواشني أيضاً على احلصول على أكرب كمية من الظالل وحتجب شعاع الشمس 

 .القوي 

ء داخـل           تعترب الرواشني من أهم مصادر دخول اهلواء والضـو : التهوية واإلنارة) ٣(
 .البيت وخاصة الرواشني البارزة فيدخل اهلواء والضوء من الفتحات الثالثة هلا 

فيعترب الروشـان نافذة البيـت التقليديـة على احلوش : اإلشراف على احلارة ) ٤(
 .أو احلارة وميكن النظر من خالله دون أن يراه من باخلارج 

אאאאאאאאW
                              

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 الرواشني يف واجهة املبىن التقليدي يف منطقة احلجاز) ٢(شكل 
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 الرواشني يف واجهة املباين التقليدية يف املدينة املنورة) ٣(شكل 

 )ملنورة جملة مركز دراسات وحبوث املدينة ا، كعكي (

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 واجهة ألحد البيوت التقليدية مبكة املكرمة) ٤(شكل 

)http://makkawi.com/forum/showthread.php?t=٨١٠٨( 
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 )شعب عامر ( الرواشني يف املباين التقليدية يف مكة املكرمة ) ٥(شكل 

 )جامعة أم القرى ، مركز أحباث احلج ( 
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 )شعب عامر ( الرواشني يف البيوت التقليدية يف مكة املكرمة ) ٦(شكل 

 )جامعة أم القرى ، مركز أحباث احلج ( 
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 تفصيل روشان) ٧(شكل

 )جملة مركز حبوث ودراسات املدينة املنورة ، كعكي ( 

 

 

 

 

 

      

                                                  
 

 تفصيل روشان) ٨(شكل 

 )جملة مركز حبوث ودراسات املدينة املنورة ، كعكي ( 
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 منوذج لنافذة ذات إطار خشيب مثبت عليها قضبان من احلديد) ٩(شكل 

 )جملة مركز حبوث ودراسات املدينة املنورة ، كعكي ( 

 

 

 

 

 

 

 

حائط  لرواشني البسيطة حيث تظهر املشربية يف نفس مستوىن اـوذج ممن) ١٠(شكل 
بشكل ويفتح هذا النوع من الرواشني يف الغالب ، الفتحة  يتتكون من وحدتني ثنائيتو، الواجهة 

 رأسي من خالل جماري اخلشب مثبتة على جانيب وحدة املشربية

 )جملة مركز حبوث ودراسات املدينة املنورة ، كعكي ( 
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 .بإذن خاص من الفنان ، لوحة للفنان التشكيلي محزة باجودة ) ٥٦(شكل 

 .محزة عبد الرمحن باجودة : اسم الفنان 
 .مكة املكرمة : املدينة 

 .دكتوراة : املؤهل الدراسي 
 .بدون : مل اسم الع

 .تصوير : نوع العمل 
 .اكريلك : اخلامة 

 .جتريدي : األسلوب 

ختبأ جذوا فتنصهر أمامها قيود  يشعل قناديل املاضي من قبس ذكرياته اليت ال
املعاين السامية حرة طليقة يتـألق وميضـها   الصور القدمية واملدنية اآلسرة لتعود تلك 



١٢٨ 

فهو يبحر يف حميط الفن ويغوص يف ، وألواناً  ينعكس على بياض لوحته فيملؤها حياةًف
يستمتع به وينقل ما عرفه عنه إلينا لنرتـوي  ، ال يهب املضي قدماً فيه .. عامل األلوان 

يسـكن  . . فهو اخلبري بسرب أغواره والعارف خبباياه وأسـراره .. من حبر علمه وفنه 
ففـي لوحتـه   .. ا وملعاابريقه خيباته وينضم من آللئها عقوداً ال أعماقه وجيمع صدفا

تتقارب القرى واألماكن لتسـكن قريـةً   وتذوب احلدود اجلغرافية وختتفي املسافات 
عامل غـين   ..قراه ومفرداته التراثية عاملاً خاصاً به  فيبين من.. واحدة بوئام وانسجام 

 هأنشأه من خطوط عامل.. يف أشكاله قد يتخلله بعض الغموض أحياناً وبسيطمبدلوالته 
أحد الفنانني التشـكيليني السـعوديني   .. ، عامل يسكنه الفنان محزة باجودة ..  هوألوان

يستلهمه ويدخله يف تكوينات ، املناصرين للتراث العريب عامة والسعودي بوجه خاص 
املصـبوغة  جتريدية شديدة الصرامة ببنيته املرفوعة القباب متعددة الزوايا واألركـان  

جييـد ترمجـة االحننـاءات واخلطـوط     تحدث لغة األلوان ويفهو .. بألوان احليـاة 
تحمـل لوحتـه   يشتغل على قاعدة البناء املتراكم للرموز والعناصـر ف .. واألشكال 

املدينة العربية والطرز اإلسـالمية ذات العقـود والقبـاب    ، دالالت ورموز عديدة 
ا ـاليت نشأ فيهالبسيطة واألحياء الشعبية ..  السكينةدفء ووالبيوت وما حتمل من ال

) ١١،  شكل: نظر ا (ردات اجلمالية برواشينها البارزة ـة ذات املفـواملباين احلجازي
) ١٣،  شـكل : نظر ا (وعقود احلرم املكي ) ١٢،  شكل: نظر ا (بزخارفها املتنوعة 

مجيعها تتبسط لديه وتتحـول إىل  ،  )١٤،  شكل: نظر ا (واألبواب اخلشبية العتيقة 
ا خامة البنـاء  يعكس من خالهلمتماسكة متراكبة )  ذات بعدين (مساحات مسطحة 

قوة العالقات االجتماعية بني أهل احلي وحمافظة كل فـرد  ويعكس أيضاً ، املستخدمة 
وقـد اختفـت مالحمهـا    ، منهم على دوره ومشاركته ألسرته وجلريانه وللمجتمـع  

زحف العمارة احلديثـة   وتفاصيلها كأنه يشري إىل تالشي تلك املفردات األصيلة أمام
.. فترى مساحاته الصغرية حتكي عن بيوته البسيطة وعن تلك املعاين العظيمة الغائبـة  

ـ   ،ة رحابالوطرقاته الضيقة تشعر الرائي بسعة الصدر و ا ـوتلك القباب كأـا حتدثن
أو يعرب من خالهلا عن املساجد  ، ن العمارة يف عصرها اإلسالمي ومجال تصميمها ـع

أشكاله لتشـعرنا  )  القباب (فتوسطت ، مدى تعلقه ومتسكه ببيت اهللا احلرام وتظهر 
باألمن واالستقرار فكأا قلباً نابضاً يف لوحته توزعت شرايينه لتبث احلياة والنـور يف  
قريته كنور الكلمات العذبة اليت تصدح من مساجده على الدوام فبسماعها تسـكن  
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على املساحة اخللفية  تركوقد .. يةً يف النفوس رك روحاناألرواح وتطمئن القلوب وتت
ما يشبه الكلمات اليت انصهرت ومل يبقى سوى آثارها مؤكداً بذلك على هويته  لوحتهل

وكأنـه يطـري   .. العربية وعن بعض جتاربه يف االجتاه احلرويف واستلهام اخلط العـريب  
ليصافحها بريشته فتصبح   بأجنحة اخليال وحيلق يف تلك العوامل البديعة يتأمل مفرداا

 هذه اللوحة جمموعة رؤى وتطلعات وثقافة وخربات متراكمة اجتمعت يف مرمى عينيه
ة يصـفها بـل   ـفاللوحة بالنسبة له ليست يف خط يرمسه أو لون يسكبه أو مساح ..
.. ن خالهلا عن تصورات ورؤى ال حدود هلا فالرؤية لديه حبد ذاا ثقافـة ـرب مـيع

الوضوح والبساطة واليت منها استمد بساطة أشكاله لتصبح مزيج مـن   ألف يف القرية
املربعات واملستطيالت واالحنناءات واألقواس وألف فيها الصـفاء يف زرقـة مساءهـا    

استمد منها مساحاته الزرقاء املتدرجة وقد امتـدت يف فضـاءاته ليطرزهـا    فالصافية 
بث أن جيمع تلك األلوان يف مساحات مبساحاته امللونة الصغرية يف تكوين أفقي مث ال يل

يف وسـط   (مثلثة صغرية أشبه ما تكون بقطع الفسيفساء اللونية داخل إحدى القباب 
يف مسـاحة   )واليت ال حتمل طابع حمدد لقرية معينة  (وكأنه جيمع تلك القرى )  العمل

تلـك  ويف ذلك إشارة أيضاً إىل إمكانية توظيـف  ، حمددة للحفاظ عليها من االندثار 
األخضـر واألزرق   (وقد أصبحت ألوانه أكثر فرحاً وحياةً ..  الزخارف بشكل آخر

ليعيدنا إىل عمق الصورة والشعور مبعىن احلياة ودفئها يف األحيـاء  )  واألصفر واألمحر
الشعبية القدمية وروح السعادة اليت ختيم على أهل احلي وتبادهلم مشاعر الفرح واحلزن 

إىل  فتتحول لوحتـه )  األصفر واألمحر ( والدافئ)  األزرق ( منها مازجاً بني البارد.. 
اليت تشوا تلك املساحات اخلضراء وكأنه و.. احلارة والباردة ساحة معركة بني ألوانه 

فيفاجئنا بايار ألوانـه وتـداخل خطوطـه    ،  ميزج لنا بني اللونني األزرق واألصفر
 ألصقألسود بني تلك املساحات واليت عة بلوا اواملتقاط)  الرأسية واألفقية (التأكيدية 

بينها مربعات الظل الرمادية بتكوينات جتريدية مدروسة وواعية يسترجع من خالهلـا  
فهذه البيوت مبفرداا املعمارية اجلميلة مازالت ،  مجاليات اخلطوط اإلنشائية للروشان

تعددت اجتاهاا وأشكاهلا  تطرز خميلته وبعقودها اليت وزعت باتزان بني املساحات وقد
بني خطوطه اهلندسية والعضـوية  أيضاً يسعى من خالهلا إىل بناء إيقاعه الذي نلمسه  ،

يف جمملها إحدى إشارات اهلوية احمللية وإثبات لوحته تمثل ف.. وألوانه احلارة والباردة 
فيـه بعـض    الذات ومتثيله لألصالة بروح املعاصرة عرب دراسة متأنية واعية لعامل جيمع
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عـامل ملـون   ..  عامل متأصل يف روحه وذاكرته، مفردات تراثه الغائب حبضور املدنية 
 .ألوانه باحلياة وبض شرايينه باالنتماء الصادق تن
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 )جملة مركز حبوث ودراسات املدينة املنورة ، كعكي ( 

 

 

 
 



١٣٢ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املوقع اخلاص بالفنان التشكيلي أمحد البار، لوحة للفنان أمحد البار ) ٥٧(

 .أمحد عبد اهللا البار : اسم الفنان 
 .املدينة املنورة : املدينة 

 .بكالوريوس تربية فنية : املؤهل الدراسي 
 .املدينة : اسم العمل 
 .جرافيك : نوع العمل 

 .سم ٧٠×٧٠: مقاس العمل 
 .م ٢٠٠٤: سنة اإلنتاج 

 .ألوان طباعة : اخلامة 
 .جتريدي : األسلوب 

 

نظر بعينيه إىل تلك الكتل اإلمسنتيـة  .. سارت به خطواته يف دروا اإلسفلتية 
خالية من مالمـح وروح  .. وقد بدت جامدة ال حياة فيها .. اليت تناثرت هنا وهناك 
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وقد .. األمام ورأى الطريق أمامه طويالً  مد ناظريه إىل.. تراثه احلبيب الذي حين إليه 
وفتح صـفحات قلبـه   .. فجلس على عتبة الذكريات .. أخذ اجلهد منه كل مأخذ 

يتذكر حارته اليت عاش فيها وتنفس نسيمها الصايف الذي داعب أجفانه وتسـلل إىل  
يف املدينـة  .. خطوات سريعة خطاها بفكره وخياله جاب فيها حارته القدمية .. قلبه 

 ..   املنورة 

.. إبداع فاق اخليـال  .. وبديعة حواريها وأزقتها القدمية .. مجيلة تلك املدينة 
 .. مدينة حبيبة إىل القلب ، ساكنة يف الوجدان منقوشة يف الفؤاد 

ومنت .. منت ذائقته ، وتكونت موهبته .. من نبض ذلك املكان وتراثه العظيم 
ح فناناً جمرباً وممارساً جملاالت عديدة من أمهها فن فأصب.. معها أفكاره وآماله وتطلعاته 

هو أستاذ اجلرافيك .. اجلرافيك الذي أصبح متمكناً من أدواته ومتقناً جلميع خطواته 
له حضوره اخلاص وأسلوبه اخلاص الذي مييزه عن ) .. أمحد البار ( الفنان التشكيلي 

.. يت سار على أرضها وحاصره مجاهلا ال.. اآلخرين، عضو يف مجاعة فناين املدينة املنورة 
وحسه املرهف، ..  رآها بعينيه.. ا يف روحهلتظل هذه املدينة بتراثه.. وأحاطته روعتها 

رواشينها .. ووجدانه احلي الذي أدرك هذا اجلمال يف كل جزئية من جزئيات مبانيها 
وأقواسـها   ومشربياا ، وأبواا العتيقة ، خطوطها) ١٧، ١٦، ١٥شكل ، : انظر ( 

فنسـجت  .. ودخـل يف أعماقـه   .. تأمل ذلك املهرجان املعماري اجلميل املتقن .. 
 ..خطوطه يف ذهنه 

مضى حيمل تلك املشاعر والذكريات اليت حلقت يف فكره فيناجيها يف أعماله  
بعيداً عن املباشـرة يف الطـرح   .. ويوشح ا لوحته يف قالب جديد .. من حني آلخر 

 . مشهد مجايل يرسخ هويته وأصالته يف.. واملعاجلة 

) البـار  ( نسجتها ذاكرة ) ميني اللوحة ويسارها ( ها هي بيوت املدينة القدمية 
نلمس فيها بساطة أهلها واجتماعهم علـى  .. خبطوطها البسيطة لتتعانق حبنان وحب 

ت يف اليت نقش.. تلك الدرة البديعة ، اآلسرة ) بيوته(وقد احتضنت .. احملبة واأللفة 
الذي مل يغب حلظة عن بصره .. مسجد النيب صلى اهللا عليه وسلم .. قلبه قبل لوحته 
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وقد ظهرت قبتـه  .. أراد أن يعطيه نصيبه من التأمل والدراسة يف لوحته .. وبصريته 
.. لتعانق أعلـى مسـتوى يف فضـاءاته    .. وارتفعت منارته عالياً مع ارتفاع خطوطه 

فتضيء القلوب كضياء .. تالمس القلوب قبل األمساع  لتصدح منها كلمات احلق اليت
تتجسد ) املسجد النبوي ( بتصويره لذلك املكان .. الشمس الذي جلل آفاق لوحته 

كما أنه يزيح عن كاهل املشاهد أعباء التفكري مبرجعية .. يف لوحته قيماً مجالية وروحية 
  .. ما صوره من أشكال ومفردات تراثية تنتمي إىل مدينته 

لتعبق لوحتـه  .. يعرب عن جوهر ذاته وانفعاالته ووجدانه .. من خالل ذاكرته 
يف بيوته تبدو خطوطه أكثر وضـوحاً  .. باحلب والصدق والشفافية اليت ال حدود هلا 

اليت جعلها وكأا .. من مفرداته املعمارية اجلمالية األخرى ، أبوابه ورواشينه وفتحاته 
) األفقية والعمودية واملائلـة  ( طوطه الالائية املتنوعة تظهر على استحياء من بني خ

وقـد  ،  فاختفت معاملها وتالشت يعرب من خالهلا عن اختفاء تراثه ومفرداته األصيلة 
لتتقاطع .. تشابكت خطوطه ليعكس من خالهلا اخلطوط اإلنشائية املتشابكة للروشان 

..  ت جتريدية جرافيكيـة رائعـة   تكوينايف.. تلك اخلطوط تارةً وتتداخل تارةً أخرى 
باستخدام خطوات دقيقة متأنية أبدع قلمه رسم تصميمها وأجادت أنامله حفر  قالبه 

ووضعت يديه بتأن أحباره امللونة اخلاصة على .. باستخدام أدوات خاصة ) الالينو ( 
د وعلى مسطحه التصويري الورقي  أجرى أساليبه الطباعية املختلفة اليت تعتم.. روله 

ليستعيد حلظـات  .. أحب يف خطوطه روح احلوار البصري .. على اخلطوط البسيطة 
 ..احلوار واهلمس الذي يدور من خلف تلك الرواشني 

والـيت  ) العنايب واألزرق واألخضر ( متتزج خطوطه مع ألوانه الزاهية املتوافقة 
من بني يبحث من داخلها عن الضوء الذي يظهر .. انسابت داخل خطوطه وأشكاله 

.. كانطالقة أشعة الشمس على بيوتات املدينة القدميـة وأزقتـها   .. خطوطه املضاءة 
سواًء كانوا من سكان املدينة أو من يفد إليها ليظفر بزيارة مسـجد  .. املزدمحة باملارة

) البـار  ( كذلك هي لوحة .. رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ أو الصالة فيه   
 .. كال مزدمحة باخلطوط واألش
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ألف املكان وتعلق .. وازدحامها .. الذي عاش يف املدينة املنورة ) أمحد البار ( 
فأطلق العنان خلياله وفكره وتأمله يف .. بكل ما فيه من مفردات تراثية معمارية مجالية 

ليقتنص بعضاً من تفاصـيل  .. ونظر من بني تلك اجلموع املتزامحة .. رحاا املمدودة 
.. اختفت وغابت نتيجة زحف العمارة احلديثة ، فيوظفها يف لوحاته بنجاح بيوا اليت 

تدعمه موهبته وخربته الفنية ويتجلى جناحه الواضح يف تقنية أدائه وأساليبه الطباعيـة  
الذي ميتاز بتوزيعه املتقن خلطوطه املتشـابكة  والتجريدي املتميزة  وأسلوبه االنطباعي 
 .. توزعت بدقة تامة من بني خطوطه  وألوانه الزاهية الشفافة اليت
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 .دكتوراة : املؤهل الدراسي 
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 .هـ ١٤١٥: التاريخ 
 .التحليلي التركييب : األسلوب 
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فيقتـنص  .. يأيت بأعماله كأنه خارج لتوه من ذلك املهرجان املعماري املـتقن  
.. فيسرح فيـه خبيالـه وفكــره   .. زوايا ومالمح اجلمال يف كل جزء من جزئياته 

نظر بعني املتأمل لتراث مدينته الذي هز إحساسه وأثـار  .. ومتتلئ لوحته ذا اجلمال 
.. وزرع يف وجدانه ليبث فؤاده إحساسه ذا اجلمال واالسـتمتاع بـه   .. اعره مش

الفنـان  .. االسم املميز يف عامل الفن التشكيلي .. عاشق املدينة املنورة ) فؤاد مغربل(
.. رائحة أرضها ، مساءها وهيـبتها .. الذي يرسم بريشته امللونة أجواء املدينة القدمية 

فتأمل رواشينها وقد تشابكت .. بيوا وحسنها .. ا وزمحتها حارا.. مشسها وروعتها 
: انظـر  ( ورأى أبواا وقد انتظمت أقواسهـا ) .. ١٨شكل ، : انظر ( خطوطها 
 .. نظر من داخل نوافذها إىل بيوا املتالصقة ليتملى بروعتها) .. ١٩شكل ، 

ذي ظهـر إشـراقه   نورها املعنوي ال.. املغموس بنور املدينة ) فؤاد مغربل ( 
فأضاء جنبات فؤاده وأعمـاق  .. واتسعت آفاقه من جامع النيب صلى اهللا عليه وسلم 

الفنان الذي يعيش .. ونورها احلسي الذي توهج وسطع يف وسط مساء املدينة .. نفسه 
يبتهج فؤاده كلما أشرقت الشمس لترسل أشعتها .. النور ويتنفس النور ويبصر النور 

.. بلوا اآلسر وضوئها األبيض الباهر .. روعة إشراقها وبديع مجاهلا الذهبية فتسحره ب
.. فتستقبله مفرداته التراثيـة بكـل فـرح    .. النور من لوحته وينتشر الضياء  فيشع

فتظهر يف لوحتـه منـاطق   .. انتشرت يف فضاءاته مساحاته املربعة الضوئية الشفافة 
فتختلف .. تجدد املتعدد بتعدد األوقات ليظهر مجال مفرداته امل.. مضاءة وأخرى قامتة 

فتختفي مالحمهـا  .. من ليلة قمراء إىل ليلة ظلماء ، نظرته هلا من شروق ومن غروب
.. عندما يطبق الليل بظالمه الدامس و سواده املهيب وسكونه الرهيب .. وتفاصيلها 

بـث أن تظهـر   إال أا ال تل، ) يف يسار اللوحة ( فتختفي خطوطها وتتخبأ بني ألوانه 
يراها من .. فال ميل بصره من تأملها .. بوضوح عندما ينبلج الصباح وتشرق الشمس 

زوايا متعددة واستوعب ما فيها من قيم مجالية ليقدمهـا بأسلوبـه األكـثر حداثـة   
واملساحات املتكسرة املتجهة حنو األسلوب التحليلي التركييب .. ذو الشفافية اللونية 

بدت لوحته كأا قطعاً .. املنفذة على قماش لوحته بألواا الزيتية .. له الذي مييز أعما
األمحر ( بألوانه األساسية ، تشف عن عامل الفنان امللون ، بلورية زجاجية شفافة ملونة 
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من الشـمس  ) األمحر واألصفر(فتأخذ ألوانه .. املعربة عن أصالته) واألزرق واألصفر 
ولونه األزرق املتدرج رآه يف مساءه املمتد وفضـاءه  .. قتها حرارا ، ومن خميلته انطال

فانطلقت قطعه اللونية الساحرة .. الواسع الذي ال ميل البصر امتداده وال يبلغ آماده 
حمافظاً على توازا وانسجامها وقد متازجت وتقاطعت لتتدرج .. وتناثرت يف فضاءاته 

وتزداد .. ر بلوا البين على جدران بيوته تارةً بلونه األزرق وتتجاور تارةً أخرى لتظه
يتفرد مبعاجلته اللونية ذات املساحات .. قـتامه إذا ما أصبحت ظالًً لبيوته و مفرداته 

وقد بدت بيوته خالية من احليـاة بعـد أن   .. املتجاورة اليت ضبط فيها إيقاع ألوانه 
وتبقى البيوت املدينية ، هجرها أهلها وانتقلوا إىل بيوت حديثة حتمل طابع آخر خمتلف 

فاستطاع أن جيعلنا حنتفي .. تسكن فضاءات فؤاد مغربل بنجاح .. برواشينها البارزة 
معه مباضيه الغائب وتفاصيله اجلميلة املدفونة لينسج من مجال املكان خبربتـه الفنيـة   

 . .كيالت مجالية تشع نوراً وترقص فرحاًخطوطاً وألواناً ذات تش.. ومشاعره الصادقة 
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 :املفردات يف اللوحة :                                  املفردات التراثية 

 

          

 

 
 تفصيل روشان) ١٨(شكل 

 )جملة مركز حبوث ودراسات املدينة املنورة ، كعكي (

 

 
  

                  

 

 ينة املنورةتفصيل لباب يف املباين التقليدية يف املد) ١٩(شكل 

 )جملة مركز حبوث ودراسات املدينة املنورة ، كعكي ( 
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 بإذن خاص من الفنان،لوحة للفنان فؤاد مغربل) ٥٩(

 )مجعية الثقافة والفنون يف املدينة املنورة ( 

 .هـ ١٣٧٠: امليالد     .فؤاد مغربل : اسم الفنان 

 .دكتوراة : اسي املؤهل الدر    .املدينة املنورة : املدينة 

 .م ١٩٩٨: تارخيه     .حي شعيب : اسم العمل 

 .تصوير : نوعه     .سم ١٥٠×١٥٠: مقاسه 

 .حتليلي تركييب : األسلوب     .زيت على كانفس : اخلامة 

الزمـان  .. حينما تقبل على لوحته تشعر بأا تـدعوك للسـفر إىل املاضـي    
اليت ترويها لنا ريشته فتبوح بالكثري ..  ةبكل ما حيمل من الذكريات احلاني. .واملكان

.. عن ذلك العامل الذي عاشه الفنان التشكيلي فؤاد مغربل يف حارات املدينة املنـورة  



١٤٣ 

وعاش يف حاراا الضـيقة  .. اليت كوي حبرارة مشسها وسار على لظى أرضها املتوقدة 
مـس  وقف أمامها وال..  وسكن بيوا املطرزة بأمجل املفردات املعمارية املميزة ملدينته

عاش فيها الفجـر وقـد تـنفس    .. حمبة وألفة  وجدانه بساطة أهلها وما جتمع بينهم
فتكونت موهبته وتراكمت خرباته حىت استطاع أن جيد لنفسـه  .. قد انبلج والضوء 

دون ابتعاده ) االنطباعية والتكعيبية التحليلية(أسلوباً مييزه حيمل وعياً بالتيارات العاملية 
اليت طاملا وقف فيها وقفات تأمل لينسج خبياله ويسـتعيد  .. معطيات تراث مدينته عن

) ٢١شـكل ،  : انظر ( رأى رواشينها ) .. ٢٠شكل ،: انظر ( روح احلارة الشعبية 
انظر شكل ، ( ومتلى بروعة أبواا اخلشبية العتيقة .. وتأمل مجال خطوطها املتشابكة 

) حي شعيب(فيتجسد ذلك كله يف لوحته ) ..  ٢٣شكل ، : انظر (  ونوافذها )  ٢٢
بتصوير جيد للمنظور الذي كعب بعضاً من جوانبه وبتفاصيل دقيقة صورها لنا كمـا  
اختزنتها ذاكرته البصرية يف خطوطها اهلندسية والعضوية ليحاكي بذلك بعضـاً مـن   

سـلوبه  بأ واألبواب فيصبح فضاؤه عامل مزدحم من الشبابيك والرواشني.. مشاهداته 
صيل جندها بتفا) ميني اللوحة ( نرى بيوته وقد تباينت أحجامها ففي .. التحليلي املميز 
وعندما نطلق البصر يف أفق لوحته ختتفي بعض مفرداته حلدة ضـوء  .. أكثر وضوحاً 

وقد غدت .. األشعة الساقط عليها مث ال تلبث أن تظهر من جديد لتزيد لوحته إيقاعاً 
ريشته قريبة من بساطة الناس وواقعيتهم فتجدهم انتشروا يف طرقاا الضيقة وأسواقها 

والغائبـة  ، البياض الذي يعرب به عن صفاء نفوسهم وشحها بيت الشعبية بأجسادهم ال
ميثل من خالهلـم اإلنسـان   .. واملختلفة االجتاهات والتصرفات ، التفاصيل واملالمح 

وانشغاله بيوميات حياته املليئة بالكفاح والتعب وحب العمل وبالرغم مـن ذلـك مل   
ليمنح لوحته حركةً داخلية .. يهمل تلك العالقات احلميمة اليت جتمع بينه وبني جريانه 

 .. وحيوية قادمة من تلك احلياة البسيطة 

حتاكي ألوان واقعـه املتمثـل يف   ) من البين ودرجاته ( بدت جمموعته اللونية 
 .. البيوت والرواشني اخلشبية 
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ليس نور املكان بل نور منبثق من داخله فهو .. يف لوحته ال يعرف غياباً للنور 
تغلغـل يف  .. والقيظ الذي تسلط على جبني تلك البيوت القدمية  يذكر اشتداد احلر
من الضوء الذي انعكس وانتشر  لتشع لوحته الة.. عة لون يف كل بق روحه فانعكس

.. يف حارته ليسلط الضوء على ما فيها من حلظات احلياة ومجاهلا الذي احتوته ذاكرته 
ضور املدنية وطغياا وزحف العمران ليجعلنا حنتفي معه بذلك املاضي البعيد الغائب حب

فها ، احلديث والذي تالشت معه تلك اخلصائص املعمارية والزخارف الشعبية األصيلة 
هي حارة العنربية مليئة بسكاا ليعيدنا فؤاد مغربل لتلك الذكريات اليت عاش فيهـا  

ان ليبدو لنـا  وليوضح لنا دور الفرد يف احلارة واملصاحل املشتركة اليت تدور بني اجلري
 ..بالبساطة والشفافية احلاملة  يف لوحته ينبض باحلب والصدق ويتسمذلك املاضي 
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 :املفردة يف اللوحة :                                       املفردة التراثية 

 

 

 

 

 

 حارة العنربية يف املدينة) ٢٠(شكل 

 )ت املدينة املنورة جملة مركز حبوث ودراسا، كعكي ( 

 

 

 

 

 رواشني املباين التقليدية يف املدينة املنورة) ٢١(شكل 

 )جملة مركز حبوث ودراسات املدينة املنورة ، كعكي ( 
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 باب رئيسي ألحد املباين التقليدية يف حارات املدينة املنورة) ٢٢(شكل 

 )جملة مركز حبوث ودراسات املدينة املنورة ، كعكي ( 

 
 
 

 

 

 منوذج لنافذة مستطيلة ألحد املباين التقليدية يف املدينة املنورة) ٢٣(شكل 

 )جملة مركز حبوث ودراسات املدينة املنورة ، كعكي ( 
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 بإذن خاص من الفنان، لوحة للفنان حممد سيام ) ٦٠(

 )مجعية الثقافة والفنون باملدينة املنورة ( 

 .هـ ١٣٧٤: امليالد    .مد سيام حم: اسم الفنان 
 . دبلوم معهد تربية فنية من الرياض : املؤهل الدراسي  .املدينة املنورة : املدينة 

 .هـ ١٤٢٦: تارخيه  .من تراث املدينة املنورة : اسم العمل 
 .تصوير : نوعه    .سم ٧٠×١٢٠: مقاسه 
 .انطباعي : األسلوب     .باستيل : اخلامة 

لألحياء الشعبية القدمية اليت عاش فيها .. صور وبدايات .. ات مواقف وذكري
.. وعوامل من الكدح والتعب عاناهـا األجـداد   .. وعايش أهلها بأفراحهم وأحزام 
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تلك املدينة اليت .. يف طيبة الطيبة .. أحاطت بفكره وجعلته يغوص يف وجدان حارته 
.. ى اللون السحري لضوئهاوفتح عيونه عل.. سكنت خلجات روحه ومهس ا قلبه 

رأى ظاهره وجوهره وأنـار  .. سار على أرضهـا ونشأ داخل حاراا وأحاطه مجاهلا 
.. سار يف طرقاا والمس وجدانه بساطة أهلها واجتماعهم على احملبة والوئام .. قلبه 

لق فـأط .. وقف مشدوهاً أمامها .. وتأمل بيوا املتجاورة املتعانقة برواشينها البارزة 
تأمل فيها الليل جبلبابه األسود وقد غطاها بظالمـه  .. العنان خلياله وفكره يف رحاا 

 فمن هذه.. شراقاته جنبات مبانيهافيأيت الصباح ليكشف عن أنيابه ضاحكاً فتالمس إ
أحد أبناء املدينة املنورة والـذي  ) حممد سيام ( موهبة الفنان التشكيلي  األجواء نبعت

بعد رحلة مفعمـة  .. ن حتاكي مجاهلا وتقرب صورا وتترجم روعتها أبت ريشته إال أ
يستعيد ) من تراث املدينة ( ففي لوحته .. بالبحث والتجريب وإتقانه خلامة الباستيل 

تلك الصورة اجلميلة لروح احلارة القدمية بدروا الضيقة وبيوا املتالصقة ومفرداـا  
بتعبرياته اللونية الشفافة الـيت تـدخل   .. ماعية وما حتمله من مناخات اجت.. التراثية 

 .. وجدان املشاهد حبب واطمئنان وتأمل 

والعالقات احلميمة بني أهلها .. يف لوحته حيضر الزمن املاضي واملكان والناس 
الذين أعطوا للوحته حركةً وحياةً وإيقاعاً بتوزعهم وحتركهم وجتاورهم وقد انتشروا 

حاالت متعددة وتصرفات خمتلفة فمن بـائع ينتظـر ومـن    وبدو يف ..يف أفق لوحته 
فرأى سـيام يف  .. مشتري قادم ومن مار ينظر ومن جالس يتحدث ويتحاور مع آخر 

تلك األسواق الشعبية البسيطة ما يذكره بعامل الكفاح والكدح والتعب الذي القـاه  
ووسـط    فبصدق تعبريه جيعلك وكأنك تعيش داخل هذه احلارة.. اآلباء واألجداد 

) ميني اللوحة ويسـارها  ( اختفت مالحمهم انظر إىل هؤالء األشخاص وقد .. س النا
وقد خلصوا من زحام املدينة وجلسوا يف جمموعة كـأم يف  .. حيث يلتقون كل يوم 

بـأفراحهم وأحـزام   .. حلقة متضامة يتحدثون يف أمور حيام الـيت يعيشـوا   
 ..    ومشكالم ومهومهم 

لنا سيام من عامل احلركة إىل عامل السكون حيث البيوت القدمية حبوائطها مث ينق 
وقـد  .. تضم بني طياا ذكرى الناس الرائعني .. اليت ارتفعت وجتاورت حبب وحنان 

شـكل ،  : انظر ( طرزت مبفردات معمارية مجيلة برواشينها وقد اختلفت أشكاهلـا 
لعله يريـد أن يرينـا مجـال     وبـدت بارزة عـن تلك البيوت)  ٢٦،  ٢٥،  ٢٤
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)  ٢٨شكل ، : انظر ( وأبواا العتيقة )  ٢٧شكل ، : انظر ( ونوافذها .. تصميمها 
فكأننا نستمع إىل مهس ووشوشة تعيدنا لروح احلوار الذي يدور من بـني زخارفهـا   

وقد ضت بيوته بكتلتها وبزاوية معينة يف وسط لوحته بتفاصـيل أكثـر   .. اخلشبية 
وزادها مجاالً تلك األضـواء الـيت   .. يجعلها حتتل مركزاً رئيسياً يف عمله وضوحاً ل

انعكست عليها وتوزعت حبب وتفاؤل وأمل لتخلق لنا أنوارا وظالال تدهش النـاظر  
تشعر وأنت تنظر .. وختتفي مع شدة تلك األشعة مالمح بعض بيوته ومفرداته .. إليها 

ا وأناسها الطيـبني  إىل بيوته اليت نشرت عليها مالبسهم بأا غري خالية من سكا ..
 ..   فبالرغم من صمتها وصمودها وقدمها إال أنه يشعرنا بنبض احلياة فيها 

وغطى لوحته بذلك األفق السماوي الشفاف بألوانه املتدرجة اليت حتمل زرقته 
رة فنجده قد حقق جناحاً مذهالً بتصويره ودقة تسجيله حلياة احلـا .. الصفاء واهلدوء 

القدمية الغائبة يف مدينته مبا فيها من ذكريات ودفء تلك األمـاكن الـيت سـكنوها    
صورها لنا تضج بالسكان واملارة ليجعلنا نعيش معه تلك األيام اليت عاشها يف حارتـه  

سجلها بلونه وريشته ليجعلنـا  .. قبل أن يهجرها الناس وينتقلون إىل العمارة احلديثة 
 .. من من الزوال يف ذاكرة الناس حنتفي ا ولتبقى يف مأ
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 :املفردات يف اللوحة :                                       املفردات التراثية 

 
 
 

 

 

 

 

 ركن ألحد املباين التقليدية يف املدينة املنورة) ٢٤(شكل 

 )جملة مركز حبوث ودراسات املدينة املنورة ، كعكي ( 
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 )م ١٩٩٧احلاج ، ( واجهة أحد املباين التقليدية يف احلجاز ) ٢٥(شكل 

 

 

 

 

 

 تفصيل روشان) ٢٦(شكل 

 )جملة مركز حبوث ودراسات املدينة املنورة ، كعكي ( 
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 شباك يتكون من إطار خشيب وقضبان حديدية) ٢٧(شكل 

 )مركز حبوث ودراسات املدينة املنورة جملة ، كعكي ( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 منوذج باب ألحد املباين التقليدية يف املدينة املنورة) ٢٨(شكل 
 وصورة مكربة للعقد الذي يعلوه

 )جملة مركز حبوث ودراسات املدينة املنورة ، كعكي ( 
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 التشكيلي سامي البار   املوقع اخلاص بالفنان، لوحة للفنان سامي البار ) ٦١(شكل 

 .سامي البار : اسم الفنان    

 .املدينة املنورة : املدينة    

 .بكالوريوس تربية فنية جامعة امللك عبد العزيز : املؤهل الدراسي    

 .منازل : اسم العمل    

 .تصوير : نوع العمل    

 . ألوان زيتية على كانفس : اخلامة   

 .سم ٦٠×٨٠: مقاس العمل   

 .التكعييب : األسلوب   
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حباراـا  .. حبرارة مشسها وحسن بنائها .. املدينة الوادعة جبماهلا ورقة ذكراها 
وجبمال مفرداا .. القدمية الضيقة ، وبساطة مبانيها التراثية املوحية دوئها وسكينتها

ته بني ألواا حنينـاً  لتحمل لوح.. جتده يبحر خبياله يف أشكاهلا وخطوطها .. املعمارية 
الذي رآه أمام ناظره فتأمله من حني آلخر ليتولد يف فكره وقلبـه  .. إىل ماضي مدينته 

علـى   فتهتف ريشته احلانية.. الروحانية الذي امتأل حناناً وشوقاً ألجوائها السحرية و
ا فيسترجع مجاليات أركا.. فضاءاته بكل ما وقعت عليه عيناه من معامل اجلمال فيها 

ونوافذها اليت نظر من خالهلا ) ..  ٢٩شكل ، : انظر ( ورواشينها اخلشبية املزخرفة 
شـكل ،        : انظـر  ( وأبواا العتيقة .. وشوارعها ومبانيها .. أناسها.. إىل عامل مدينته 

 ننا لنتأمل يف أفقه املمتد ونغوصكأنه يدعونا لندخل بوجدا.. اليت  فتحها أمامنا)  ٣٠
ق لوحته وحنلق يف أجواء بيوته وأشكاهلا التراثية اليت تستقبل وجتذب كل مـن  إىل عم

كما استقبلته واحتضنته حىت أصبح  فناناً تشكيلياً  ينهل مـن أرضـها   .. نظر إليها 
بل قدمها بروح وعاطفـة فنـان   .. فال يستطيع أن خيفي مشاعره جتاهها .. وتراثها 

 ،) املدينة املنورة(ينته العظيمة ن مميز يف مدهو سامي البار صاحب اسم ولو.. تشكيلي 

أحب االنتماء إليها ولتراثها واحلفاظ عليه وسعى يف نفس الوقت السـتخراج  
ليعرب عما يكنـه  .. يف مشهد مجايل يؤكد أصالته ويرسخ هويته .. اجلانب اجلمايل فيه 

م ـ ،  من حب وعشق لتلك املدينة العظيمة مدينة املصطفى ـ صلى اهللا عليه وسـل  
فهي ال متثل له صورة أو لون على لوحته بل أكثـر  .. واليت يفخر ويعتز بانتمائه إليها 

وومضـات يف  .. واعتربها ملسات من روحـه  .. فصورها بقلبه قبل لونه .. من ذلك 
عرب ريشته اللونية الراصدة لذلك  ليصوغها.. تأمل تراثها وحركة أناسها .. مشاعره 

فعلى قماش لوحته الزيتية سلك طريقاً جديداً بأسلوبه التكعييب .. العامل املليء باحلركة 
املميز ليبحث من خالله عن حركة مبانيه الساكنة اليت مجع بينها البار لريمي كل منها 

ويعكس من خالهلا قوة األلفة واحملبة والعالقات االجتماعية احلميمة .. يف حضن اآلخر 
ة صور وقد تعددت لقطاته اجلزئية واختلفـت  لتصبح لوحته جامعة لعد.. بني أهلها 

نظر لتلك الرواشني البارزة فتراه .. فهو يتأمل مفرداته من حني آلخر .. زواياه ودقتها 
اليت حشدت يف فضـاءاته مازجـاً بـني    .. جيلس حتت ظالهلا يتأمل تشابك خطوطها
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وقـد  .. خطياً  اهلندسي منها والعضوي ليجعلها تتكرر باجتاهات خمتلفة لتعطينا إيقاعاً
حمفوفة ـاالت  .. املتنوعة ألواا احلافلة ب.. تقاطعة الشفافة سكنت داخل مساحاته امل

لتراها تتداخل  وتتقاطع لتوحي باحلركة، حيـث  .. من الضوء يف مشهد مجايل بديع 
 ..بدأها مبساحات صغرية تنتشر من وسط لوحته بدرجات لونية متناسقة 

فضاءات احلرم النبوي .. مشسها.. أرضها ومسائها ، هافألف ألوان بيئته وطبيعت 
مد بصره إىل السماء لريى سرب احلمام  وقد حلق بأمان يف تلك األجواء .. ورحابته 

زرقتها الصافية والشمس يف كبدها تتوهج وترسل  الروحانية وسبح بأجنحته يف أمواج
لتسـتمد  .. ديع مجاهلا أشعتهـا دون عائق فتبهج قلبه وتسيب فؤاده بروعة إشراقها وب

من الشمس حرارا وضوءها الذي انعكس جليـاً علـى   ) األصفر واألمحر ( ألوانه 
مث أطلـق  .. سطوح تلك املباين القدمية لتضفي على لوحته مشهداً فيه احتفالية بالضوء

نلمـح  .. بصره حنو األرض وخنيلها الباسق األخضر وقد تعلقت حوهلا قناديل الرطب 
) يف أعلى اللوحة من اليسار) ( األخضر واألمحر بدرجاما ( ونية املتباينة إشراقاته الل

مداعبة مسـاحاته   شعة الشمس، اليت ال متل أشعتهاوقد حدد بذلك مصدراً لصدور أ
الـبين واألزرق  ( وتتقاطع تلك اإلشراقات مع تدرجاته الغامقـة  .. صغريها وكبريها 

املشرقة (وكأنه يريد أن يعرب بتلك املساحات  )أسفل اللوحة من اليمني ) ( بدرجاما 
باسـتخدام  ( لنرى مساحاته املشرقة بأحجامها املختلفة .. عن النهار والليل) والغامقة

تعرب عن احلركة اليت استمدها من حركة الناس وسعيهم يف فتـرة  ) التكبري والتصغري 
ا عن فتـرة الليـل   أما مساحاته القامتة أصبحت أقل حركة فيعرب من خالهل.. النهار 

صورها خالية من احلياة .. وسط حارات املدينة القدمية .. لتكون فترة سكون وهدوء 
وقد متكن .. بعد أن تركها ساكنوها واجتهوا إىل مساكن حديثة نتيجة التطور العمراين 

من ربط عناصر التكوين وحتقيقه للتوازن والتنوع يف مفرداته فبالرغم مــن تعـدد   
باإلضافة إىل مزجه بني ، أنه متكن من جعل العمل كوحدة وكجزء واحد عناصره إال 

وتبقى رائحة حارات املدينة القدمية وتراثها تفوح مـن  . ألوانه احلارة والباردة باتزان 
أعمال التشكيلي سامي البار ليوظفها بنجاح ، يتأملها مع إشراقة كل صباح وعنـد  

 أشكاله جتعل املشاهد يتفاعل معها بصـرياً  لينشىء حواراً لونياً بني.. سكون كل ليل 
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أصبحت لوحته امللونة يف ثوا اجلديد أكثـر  ) التكعييب ( ومجالياً ، وبأسلوبه اخلاص 
لتصبح لوحته نافذة تطل على ذلك املاضي كما رآه الفنـان ملونـاً   .. مجاالً وأصالةً 

 .حامالً لألمل واحللم والفرح 
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تسكن يف لوحاته تفاصيل املكان ليس مبعناه املعمـاري وتصـاميمه األصـيلة    
ملا حتملـه نفسـه   .. فحسب بل ينبض باألحاسيس الدافئة اليت ضمتها تلك اجلدران 

اجلميل فيحس الناظر إليها بـاحلنني إىل ذلـك   املرهفـة من احلب الصادق للماضي 
فاحلارة والطرقات الضيقة والبيوتات احلانية اليت قد التصقت جنباا بتالحم .. الزمن 

برواشينها املتدلية اليت هي متنفس املكـان  .. محيم ينم عن احملبة والوئام بني ساكنيها 
يلة التشكيلي سعيد العالوي ووسيلة االتصال بني اجلريان كل هذه األماكن مل تربح خم

.. فبتكوينات غاية يف األصالة واالرتباط باجلذور.. فهي املاضي احلاضر بكل تفاصيلها
يسعى العالوي إىل املوائمة بني التراث واملعاصرة جاعالً من املفردة التراثيـة مـدخالً   

 .تعبريياً مجالياً 

ونشأته يف املنطقة على ساعده وجوده .. فتربطه عالقة قوية بالعمارة احلجازية 
فيتكون خزان ذاكرته مـن  .. التعرف على خصائصها ومجالياا، واحلوار مع ماهيتها 

جمموعة من الصور واملفردات التراثية احلجازية اليت نشأت يف دواخله ، فمن الرواشني 
واألبواب اخلشـبية  )  ٣٣شكل ، : انظر ( وزخارفها )  ٣٢،  ٣١شكل ، : انظر ( 

والنوافذ ، يسهم بأسلوبه التشكيلي وتقنية أداءه )  ٣٥،  ٣٤شكل ، : انظر  (العتيقة 
يف إبراز مجالياا وتسجيل مكوناا من خطوط وأقواس ومنحنيات بلغـة تشـكيلية   

ليختلط هذا املخزون مع ختيالت وأحاسيس الفنان وانفعاالته مصراً علـى  .. معاصرة 
ه واختزاله إىل مساحات لونيـة متجـاورة   رميه على فضاء لوحته الزيتية ، بعد تبسيط

تعكس تلك االمتدادات .. ذات امتدادات عمودية يزاوجها بتطريزات زخرفية شعبية 
.. صوراً للبيوت احلجازية القدمية وقد بدت متجاورة ومتالصقة كأا بيـت واحـد   
ياً يتضح فيها تبسيطه للواقع بأسلوبه التجريدي التعبريي ، خبطوط عضوية تتراقص رأس

تعكس تأثره بالتضاريس والسالسل اجلبلية املرتفعة معرباً ا عن الليونة واحلركة منوعاً 
اليت تتكـرر  ) الرواشني واألبواب والنوافذ ( وبني مفرداته ) عضوية وهندسية ( بينها 

وكأنه يريد أن يرينا أكـرب جمموعـة مـن    .. وتتنوع بتحركه داخل مساحاته امللونة 
من خالل خميلته اخلصبة  مالمس سـطحية   اًسجان.. حم ا ذاكرته األشكال اليت تزد
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كخامة قوية وصلبة كانت سـائدة يف  ) ٣٦، شكل : انظر ( للطوب األمحر واحلجارة 
 .البناء احلجازي 

فتركـز اهتماماتـه   .. متيل ريشته إىل التجريد والتبسيط يف الشكل واللون  
مع قدرته على التالعـب اجلميـل   ) طيل املربع بالذات واملست( باألشكال اهلندسية 

خبطوطه الرأسية واألفقية واملائلة واليت تعكس مجاليات الروشـان وثـراء زخارفـه ،    
فتحمل خطوطه يف طياـا  .. وتعكس أيضاً مسات البساطة والصالبة يف نفس الوقت

بساطة أهل احلجاز ومشوخهم وبساطة ومجاليات التراث املعمـاري احلجـازي ، ويف   
ليمدنا بإحساس حي ومباشر عـن طبيعـة اخلامـة    ) اخلشب ( بل حتمل صالبة املقا

 .املستخدمة يف الروشان 

يف لوحته يعتمد على اللون كمصدر إبداعي ساعده يف تعميق اإلحساس بأرض 
أما صـبغاته  ) .. البين ودرجاته ( احلجاز وجباهلا الشاخمة اليت ال تغيب عن ناظره يف 

نلمس فيها حرارة الشمس احلجازيـة بأشـعتها   ) ر والربتقايل األصف( اللونية الدافئة 
، ويطـل  ) اخلفيف ( الساطعة ، واليت تتردد فيها ومضات مضيئة من األخضر الفاتح 

من بني أشكاله اللون األزرق الفاتح عاكساً من خالله زرقة السماء احلجازية الصافية 
ن يرينا التصميم املعمـاري  كصفاء قلوب أهلها ، ومن خالل مساحته الزرقاء يريد أ

للرواشني وكيف تكون بارزة عن حوائط البيوت لتسمح بدخول اهلواء والضوء باعثاً 
يف النفس األمل  ليثري يف الرائي إحساساً روحانياً مضيئاً كضوء مكة مهـبط الـوحي   

 .. ومنبع الرسالة 

أحب أن تكون رواشينه البـارزة ونوافـذه يف فضـاءه األزرق متجــاورة     
تكاد تلتصق ببعض يؤكد من خالهلا روح التقارب بني اجلريان واحملبة اليت .. تقاربة وم

ليعيدنـا لروح احلـوار الذي يدور من خلف الشـبابيك اخلشـبية   .. جتمع بينهم 
ليسـترجع  ..  وكأننا نستمع إىل مهس ووشوشة من بني رواشينه املزدمحة .. املزخرفة 

تلك املدينة احلجازيـة الـيت عاشـها  بعاداـا     األوقات اجلميلة وحكايات املاضي ل
واليت اختفت مالمح عناصرها املعمارية اجلماليـة نتيجـة    ..وتقاليدها وحب جرياا 
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وقد بدت بيوته خالية من السكان بعد أن هجرها أهلها وانتقلوا إىل . التطور املعماري 
 .مساكن حديثة 

ارة احلجازية القدمية وبيوـا  ومن داخل تلك الرواشني البارزة املطلة على احل
املتعانقة يقف العالوي متأمالً احلياة احلجازية بتضاريسها وأجواءها احلارة وطبيعة أهلها 

فأحس جبمال طبيعة املكان لترسم ريشـته علـى   .. وكل ما فيها من ألوان وأشكال 
ظف إحدى لوحاته تلك املشاعر النابعة من إحساسه العميق باملاضي احلجازي الذي و

مفرداته ورموزه التراثية بنجاح ، فنلمس يف لوحته توفيقه وقدرته على ربط عناصـر  
كما نلمس تزاوج خطوطه .. التكوين وحتقيقه للتوازن والتنوع يف مفرداته واإليقاع  

النفسية مع خطوطه التشكيلية اليت عكست لنا السمات واخلصائص اجلمالية للمفردة 
ية الفنان اخلاصة يف صيغة مجالية جديدة حمافظاً على طابعها التراثية احلجازية لتظهر برؤ

العام ، لينبهر املشاهد بقوة خطوطه ومجال ألوانه فيجد نفسه أمام جتربة مميزة وفريـدة  
يف عمقها وأصالتها ذات طابع مرتبط بتراث البيئة احلجازية ، فمن تضاريسها استمد 

كباً روح العصر ومستوعباً احلركـات  موا.. احلار استمد ألوانه  خطوطه ومن مناخها
وجاب اآلفاق تظل أفكاره .. على أصالته فمهما حلق بفكره حمافظاً .. الفنية احلديثة 

 ..نابعة من أرض الوطن 
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العديد من ارة احلجازية القدمية اليت تتميز بتعود ريشة العالوي بعد تأمله يف احل
شـكل ،  : انظر ( لترصد صورة أخرى رأى ا رواشينه .. الرموز واملفردات التراثية 

) ٤٠شكل ، : انظر ( ونوافذه )  ٣٩شكل ، : انظر ( وأبوابه اخلشبية )  ٣٨،  ٣٧
اللونية املتجاورة بامتدادات عموديـة، حتمـل تلـك    فصورها مبسطة فوق مساحاته 

االمتدادات خطوط اجلبال احلجازية اليت وقف كثرياً ليتأمل خطوطها املتعرجة الـيت  
.. اليت تتميز ا بيئته اجلبال الشاخمة ، كارتفعت حىت عانقت أعلى مستوى يف لوحته 

مس حجارا الـيت ازدادت  وخشونة مال) .. البين ودرجاته ( متأمالً تعرجاا وألواا 
حرارة وسخونة بازدياد حرارة الشمس احلجازية اليت تتوهج وتسطع على تلك اجلبال 

لتتـوهج ذاكـرة   .. واحلارات القدمية مبا فيها من مباين تزدحم مبفردات تراثية مجالية 
لتحمل مساحاته الكثري من االنفعاليـة ، والتـأثر   .. الفنان مع توهج أشعة الشمس 

) األصفر الفاقع والربتقـايل  ( فتأيت ألوانه املتوافقة احلارة .. واء احلجازية احلارة باألج
حرارة الشمس الساطعة وسط زرقة السماء الصافية اليت احتلت مكاناً تشع بالضوء و
) باب خشيب ونافذة ( مبفرداته ) الزرقاء ( مطرزاً مساحته ) الصفراء ( بني مساحاته 

ن مفرداته ورموزه أقل تنوعاً وتكراراً بعكس لوحته األوىل أحب أن تكو.. وزخارفه 
 .إال أنه وزعها بشكل جيد 

يف نفـس  تأمل العالوي املفردات التراثية ووظفها بنجاح خبطوط قوية وبسيطة 
وتسـطع  .. لتحكي لوحته مجال الطبيعة احلجازية خبطوط تضاريسها اجلبليـة  الوقت 

ات احلجاز وبيوا الـيت اسـتمد منـها    ألوانه من سطوع الشمس احلارة على حار
 ..مفرداته
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 باب رئيسي ألحد البيوت التقليدية يف املدينة املنورة) ٣٩(شكل 

 )جملة مركز حبوث ودراسات املدينة املنورة، كعكي (

 

 

 

                                                                                                           

 

 نافذة مستطيلة ألحد البيوت التقليدية يف املدينة املنورة) ٤٠(شكل 

 )جملة مركز حبوث ودراسات املدينة املنورة ، كعكي ( 
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يف حاراا وأزقتها، يف بيوا ، بكل مـا  .. لبيئة احلجازية يغوص يف مفردات ا
نلمـس يف  ... فمن بني رواشينها وثراءها الزخـريف  .. تفيض به من مجاليات وبساطه 

رصداً للروح املعمارية احلجازية وتفاصيلها وقد حتولت إىل أشكال ) طه صبان ( لوحة 
 .. جمردة تسبح يف فضاء لوحته الزيتية 

امتدت أشكاله .. للحارة الشعبية احلجازية ، والبحر .. ي متحرك عامل معمار
ظهرت بيوته متالمحة .. بصياغات جتريدية تعبريية .. بانشطارات عمودية لونية ساحرة 

يعكس مـن  .. ومتعانقة كأا بيت واحد ، مشحونة ومملوءة باملكنونات احلسية لديه 
تتالشـى  .. بة بني أهل احلي احلجـازي  خالهلا العالقات اإلنسانية وقوة الترابط واحمل

أمامها كل قوانني املنظور اهلندسي ، فبإحساسه املرهف استطاع االبتعاد عن إظهـار  
رافضاً بذلك  ..واالبتعاد عن بعض التفاصيل ، األبعاد واألعماق ، وامليل إىل التسطيح 

 ..أن يكون مسجالً لتراثه بل أراد أن يكون مبتكراً ومميزاً 

تبدو تلك األشـكال  ) ميني اللوحة(األشكال من خالل جمموعتني،  صور تلك
،  ٤١انظر ، شكل ، ( قريبة واضحة األلوان فيها بعض التفاصيل يف أقواس األبواب 

غري واضحة ) يسار اللوحة ( ، بعكس أشكاله )  ٤٣، شكل: انظر ( والنوافذ )  ٤٢
هي بزخارف دائرية أشبه ما تكون ليمتد بصر املشاهد خالهلا من اليمني إىل اليسار لتنت
وقد محلتها أمواج ) يسار اللوحة ( بأصداف أو قواقع حبرية تركزت بامتداد عمودي 

من وسط لوحته البحر العالية اليت لعبت بذلك القارب أو املركب القدمي الذي انطلق 
  ) ..حرفة الصيد ( يعرب من خالله عن حرفة سادت يف تلك املنطقة وهي 

فتحولت البيوت والرواشني .. مزيج من اخلطوط ) البيوت(اله أصبحت أشك
خبطوطها اهلندسية احلادة إىل خطوط عضوية لينة رقيقة وأقواس نسجتها ذاكرته املبطنة 

و تدعوه للتأمل من خالل .. فتعبرياته اللونية احلاملة تدخل وجدان املشاهد .. باحللم 
 .ملساته اللونية الشاعرية 

ومشـاعره جتـاه   ) .. جدة ومكة ( قه يف ذكرياته امللونة يف وباسترجاعه وتعم
لـيس ضـوء   .. األجواء احلجازية احلارة ، تصبح لوحته أكثر إضاءة وأكثر جـة  
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استمده من مشس املكان الذي ينتمي .. الشمس أو السماء وإمنا ضوء منبثق من داخله 
على أشـكاله اللـون    ، يسيطر نلمس فيها الكثري من الفرح باللون.. إليه وحرارته 

لتذوب يف برودة اللون األزرق الذي .. األمحر وميلؤها لتزداد أشكاله حركة وحرارة 
يظهر .. ساحبة يف حالة امتزاج مع البحر والسماء ) حارته ( وكأن .. حيتضن أشكاله 

اللون األزرق من بني أشكاله ليعطينا مالمح مشاهدة تدفق تلك األمـواج البحريـة    
ونستنشق نسائمه مـن  ..  ع صدى صوتياً لتتابـع أمواج البحر املتالطمةوكأننا نسم

لتضفي حس الفنان وتفاعله احلميمي ملدينته و، فتمأل قلوبنا فرحاً وجة بني أشكاله ، 
أخذ ألوانه فت.. اليت اختارها البحر جارةً له لريمي شطآنه عليها ) .. جدة ( الساحلية 

يعرب هنا الصبان عن مدى عشقه للبحر ذلـك العـامل   ف .. من البحر زرقته وشفافيته
ملساحته الالمتناهية وزرقتـه  .. عامل سحري اجنذب إليه ، اجملهول الذي ملك حواسه 

 ..   الشفافة وهدير أمواجه اليت اختبأت حتتها كل األقاصيص واألسرار 

ه وعرب يرى تلك املدينة عاملاً حياً معرباً فرأى ماضي) ابن جدة(ويظل طه الصبان 
يكمن جناحه ، عنه وعززه يف رؤية حديثة ومميزة مليئة بالكثري من األفكار واإلحياءات 

يف تبسيطه ألشكاله ومفرداته التراثية اليت ابتعد عن متثيلها بل استخلص منها اجلوهر ، 
حمققاً االتزان بـني  .. فبسطهـا وعرب عنها بشكل جديد ، بأسلوب جتريدي تعبريي 

 .   احلارة والباردة  أشكاله وألوانه
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 لباب رئيسي ألحد املباين التقليدية) عقد ( اجلزء العلوي ) ٤١(شكل 
 يف املدينة املنورة مغطى بشبك من احلديد املشغول

 )ات املدينة املنورة جملة مركز حبوث ودراس، كعكي ( 

 

  

 

 

 باب رئيسي ألحد املباين التقليدية يف املدينة املنورة) ٤٢(شكل 
 )جملة مركز حبوث ودراسات املدينة املنورة ، كعكي ( 
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 شباك يتكون من إطار من اخلشب مثبت عليه قضبان حديدية) ٤٣(شكل 

 )اسات املدينة املنورة جملة مركز حبوث ودر، كعكي ( 
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 لوحة للفنان طه صبان ) ٦٥(
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بذاكرته على منت ) طه صبان ( حيلق التشكيلي .. عرب أنفاس املدينة احلجازية 
لريسم املدينة احلجازية بتضاريسها اجلبلية ، وبيوا .. وفوق قمم اجلبال .. السحاب 

مؤكداً على أمهية ذلك التراث املعماري األصـيل ،  .. القدمية ورواشينها ومشربياا 
ء يف الزخارف والوحـدات  واحلفاظ عليه مبا فيه من مجاليات متمثلة يف البساطة والثرا

أمام زحف العمارة احلديثة اليت تفقد املدينة احلجازيـة القدميـة هويتـها    .. الشعبية 
 .. األساسية 

.. ليسلط الضوء على أجواءها السحرية والروحانيـة  .. مدينة عاشها وتأملها 
.. اعهـا  اليت تفنت النظر جبماهلا وعظمتها ، وتعارجيها وارتف.. ومجال طبيعتها اجلبلية 

مل يأيت ميله للحجاز .. ويف أعاليها يتعانق السحاب .. واليت يف هيكلها تتلون الصخور 
إنه يف حقيقة األمر ينظر إىل تلك اجلبال فريى يف نفسه امتداداً .. بشكل عفوي تلقائي 

فال غرابة أن تفترش لوحته بطبيعة احلجاز اجلبلية لتظهر هذه اجلبال ضـخمة ،  .. هلا
 ..انق أعلى مستوى على قماش لوحته الزيتية عالية لتع

متيزت ـا بيئتـه ، تقـف    .. لتنبعث من لوحته سالسل جبلية عظيمة ، قوية 
 ..الذي ينتمي إليه الفنان ..صامدة  يف مشهد مجايل كحضن آسر لذلك املكان 

ليعاجل موضوعاته التراثية يف ريدي والتعبريي الذي طوره لصاحله تأثر بالفن التج
فاستطاع أن يبلور لنفسه أسلوبه اخلاص الذي حيمل وعياً مبواكبـة التيـارات   . .فنه

العاملية اجلديدة دون أن تأخذه هذه التيارات عن البعد عن معطيـات تراثـه احمللـي    
 ..    واالرتباط بالعمارة القدمية والطبيعة 

.. رات عالقة تساؤالت وانبها..  ، احلجازية بالذات عالقته مع العمارة القدمية
رواشينها ومشربياا ( ساعده وجوده ونشأته يف احلجاز على التعرف على مفرداـا 

،  شـكل : انظر ( وأبواا العتيقة ونوافذها اخلشبيـة )  ٤٥،  ٤٤،  شكل: انظر ( 
فهي خزان ألحاسيس بدائية تتكون من جممـوع الصـور   .. والتأثر ا ))  ٤٧،  ٤٦

فأصبحت العمارة احلجازية ملهماً ألعماله الفنية .. ه واألحاسيس اليت منت يف دواخل
وقـد تباينـت   ) اليت متثل مركزاً رئيسياً يف العمل ( نرى تلك البيوت .. اإلبداعية  
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يعكس من خالهلا قوة الترابط .. أحجامها ، واختلفت ارتفاعاا جتمعت ، وتالصقت 
ه بامتداد أفقـي يف وسـط   صور بيوت.. والعالقات اإلنسانية بني أهل احلي احلجازي 

اليت ال تئن وال تتذمر من .. لوحته لتكسبها رسوخاً وبنائية ، لتمتد على تلك اجلبال 
كثرة البيوت اليت حتملها بل جعلها وكأا تبوح لنا بالكثري الكثري عن عشقها وحمبتها 

ضـها  للمدينة احلجازية بكـل ما فيها من بيوت حتمل طابعا مجالياً بتلك املفردات بع
جاعالً من هذه اجلبـال  .. واضحة واألخرى غائبة التفاصيل واليت طرزت كل بيت 

وكأا ختاطبها وتناجيها يف حنو وعطف ..  كائناً حياً ليوجد بينها وبني بيوته عالقة حمبة
ظهرت مشاعره مليئة بالتعلق والتمسك ببيت اهللا احلرام الذي جعله يتقدم هـذه  .. 

 .. ليعبق منها أحلى الكالم ) أعلى من البيوت ( ناراته عالياً وقد ارتفعت م.. البيوت 

مبجموعة من العقود اليت متثل جزءاً مـن  ) من الناحية السفلى ( وينهي لوحته 
صورها وكأـا دعـائم   )  ٤٨شكل ، : انظر ( البناء الذي يتميز به املسجد احلرام 

ينة ، مبا تزخر مـن مفـردات   وكأنه يريد تلك املد.. ترتكز عليهـا مدينته احلجازية 
 ..   أن تبقى تراثاً معمارياً أصيالً أمام زحف العمارة احلديثة  ،مجالية 

فالضوء يف لوحته منبثق مـن  .. فهي عالقة انبهار  ،أما عالقته بالضوء والنور 
فهو يـذكر  .. مشس ذاكرته لتصبح لوحته هي نفسها .. وخلجات روحه .. أعماقه 

والرمضـاء  .. تسلط هليبه على وجهه يف النهار ظى والقيظ الذي اشتداد احلر الذي تل
.. اجلبال على جبني  ووهج الشمس احملرق ، الذي تسلط.. الفائرة اليت وطأا قدماه 

( بألوانه  لتبدع  يف فضاءاته الزاخرة.. يف تلك األجواء احلجازية احلارة جتولت ريشته 
اليت توزعت على طبيعته اجلبلية تـارةً  ) ما البين واألصفر بدرجا( الدافئة ) اخلفيفة 

وتتردد تلك األلوان على بيوته ليحقق التوافق واالنسجام اللوين .. غامقاً وتارةً فاحتاً 
يكمن جناحه يف توزيعه املتوازن ألشكاله واليت تركزت .. الذي استمده من ألوان بيئته 

وهذه بيوت احلجاز .. والباردة يف وسط العمل و قدرته على اجلمع بني ألوانه احلارة 
إحدى رموز التراث املعماري القدمي عرب عنها ليؤكد على أمهيتها ومبثابة دعوة للحفاظ 

 .عليها وعلى مفرداا اليت اندثرت مع زحف العمارة احلديثة 
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 روشان ألحد املباين التقليدية يف مكة املكرمة) ٤٥(شكل 
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 نافذة ألحد املباين التقليدية يف املدينة املنورة) ٤٦(شكل 
 )جملة مركز حبوث ودراسات املدينة املنورة ، كعكي ( 
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 نافذة تتكون من إطار خشيب مثبت عليه قضبان حديدية) ٤٧(شكل 
 املنورة يف أحد املباين التقليدية يف املدينة

 )جملة مركز حبوث ودراسات املدينة املنورة ، كعكي ( 

 

 

 

 

 احلرم املكي) ٤٨(شكل 
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F٢EW
تعترب منطقة عسري إحدى املناطق اجلميلة يف اململكة ، حيث املدرجات الزراعية 

هـا  كل ذلك انعكس على تنوع طرز مباني.. واجلبال اخلضراء والتضاريس املختلفة 
التقليدية وما يتعلق ا من عناصر فنية ومجالية حيث استطاع ساكن هذه املنطقة قدمياً 
مبا ميلك من مقومات العمل للبناء والزخرفة أن يعيد تشكيل بيئته وذلـك باخلامـات   
املتوفرة فيها ، مستخدماً األخشاب والطني واحلجر يف بناء مسكنه واأللوان الطبيعيـة  

 .يف تلوينه وجتميله 

إحـدى  ( للعمارة البيئية يف منطقة الباحـة  : أن ) هـ١٤٢٢(ويؤكد خليف 
هلا طابع خاص مييزها عن غريها مـن املنـاطق يـتلخص يف    ) مناطق جنوب اململكة 

 .استخدام األحجار كخامة رئيسية يف البناء ويف البساطة املتبعة يف البناء 

طقة عسري حسـب البيئـة   وختتلف األمناط واألشكال املعمارية التقليدية يف من
الطبيعية وما فيها من مواد ، ففي املناطق اجلبلية تبىن مبانيها باحلجارة وذلك لسـهولة  
احلصول عليها وتوفرها بأشكال مميزة ويف مناطق السهول الطينية تبىن بالطني وبعضها 

 .وذلك لتوفر األشجار ) العشش ( تنفرد مببانيها النباتية 

ارجي للمبىن نالحظ أنه يتكون من عدة طوابق ويضيق أما بالنسبة للشكل اخل
 . املبىن كلما ارتفعت جدرانه حبيث يصبح شكل البناء كاهلرم 

وتتميز األمناط املعمارية يف تلك املنطقة بوجود الزخارف البسيطة تـتلخص يف  
النقاط واخلطوط األفقية والرأسية املتوازية واملثلثات املتكررة وتتركـز يف اجلهـات   

: انظـر  ) ( الكوارتز ( ارجية  وحول النوافذ ويستخدم فيها أحجار املرو األبيض اخل
 ) ٥١،  ٥٠،  ٤٩شكل ، 
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 )تصوير الباحثة ( أحد األمناط املعمارية يف املنطقة اجلنوبية يف الباحة ) ٤٩(شكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .)تصوير الباحثة ( عمارية يف املنطقة اجلنوبية أحد األمناط امل) ٥٠(شكل 
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 ) .تصوير الباحثة( صورة مكربة للزخارف املعمارية اخلارجية

 

 

 

 

 

 

 

 

 . )هـ١٤٠٧الرفاعي ، (أحد األمناط املعمارية يف جنوب اململكة ) ٥١(شكل 
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 بإذن خاص من الفنان التشكيلي فهد خليف، لوحة للفنان فهد خليف ) ٦٦(

 .فهد خليف الغامدي : اسم الفنان 

 .هـ ١٣٩٢: ميالده 

 ) .بلجرشي ( الباحة : املدينة 

 .ماجستري تصميم داخلي جامعة أم القرى : املؤهل الدراسي 

 .واجهة : اسم العمل 

 .تصوير :  نوعه

 .اكريليك : اخلامة 

 .واقعي : األسلوب 
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جيدها تستقبله بامسة الثغر مشرقة ) بلجرشي ( عندما يرى قريته اجلنوبية احلبيبة 
تأمل مجاهلا وقد أسندت ظهرها على  تلك اجلبال الشاخمة اليت لفت رأسـها  .. الوجه 

بأصـناف األشـجار    وارتدت على سفوحها ثوباً موشى.. بعمامة داكنة من الغيوم 
فكأن األرض تعيش مهرجان ربيع حافل بأصناف األزاهري واليت فاحـت  .. والزهور 

يزداد مجاهلا .. بدت له وكأا لوحة فنية مبدعة .. رائحتها لتثري يف نفسه شعوراً مجيالً 
.. جبمال طقس قريته الذي متتزج فيه حرارة الشمس املعتدلة بربودة جوها املنعشـة  

يه أشعتها الدافئة مع أغصان أشجار العرعر واليت مازالت حتـتفظ بـبعض   وتتعانق ف
قطرات املطر اليت تألألت علـى أوراقهـا اخلضراء فتعكس أشعة الشمس بصـورة  

 .. رائعة 

منظر عاشه الفنان التشكيلي فهد خليف يف قريته اجلنوبية الواقعـة يف مدينـة   
داا التراثية احملفورة واملنقوشة وأصبحنا واليت تتميز مبفر) .. جنوب اململكة ( الباحة 

 .. نرى هذه املدينة طبيعةً وتراثاً ولوناً مميزاً يف أعماله اإلبداعية 

وتسترسل ريشتـه يف إكمال ذلك الوصف الـذي ال تسـتطيع أن تصـفه    
وحتكي تلك الذكريات اليت رآها يف قريته القدمية فتجعلنا لوحته وكأننـا  .. الكلمات 
وكأننـا  .. يها ونسكن داخل بيوا احلجرية القدمية املتعانقة حبب كـبري  نعيش معه ف

نتجول حول مزارعها اخلضراء املتدرجة من أعلى اجلبال إىل أسفلها وقـد رصـفت   
 ..  حوافها بالصخور الصلبة يف شكل مجايل متقن 

جعلـها  .. كما توسطت وتربعت داخلـه  .. فتوسطت بيوته فضاءات لوحته 
من خالهلا العالقات االجتماعية بني أهل القرى إال أنه كما عودنا يف متجاورة يعكس 

العديد من أعماله أراد أن يرينا بعضاً من تلك احملفورات اخلشبية اليت متيز تلك البيوت 
ظهر ذلك الباب اخلشيب بأدق تفاصيله وخطوطـه يف زخارفـه   ) ففي ميني اللوحة ( 

وتأمـل الطبيعـة اجلنوبيـة    .. تأمل ما نقش عليه احملفورة جاعالً منه مدخالً تعبريياً ل
اليت متيزت بكثرة أشجارها وصالبة جذوعها اخلشبية الـيت يسـتخدمها   .. الساحرة 

ويبدو من شكل الباب أنه باب حديث وظفت .. الفنان الشعيب ليحفر عليها زخارفه 



١٨٥ 

 فيه بعض الزخارف الشعبية ويف ذلك دعوة وطريقة للحفاظ علـى التـراث البيئـي   
ظهـرت تلـك   ) يسار اللوحة ( ويف املقابل ، وتطويعه مبا يتالءم مع املسكن احلديث 

.. احملفورات وتكررت بشكل واضح التفاصيل حمدثاً بذلك إيقاعاً وتوازناً يف العمـل  
مؤكداً وحمافظاً علـى  )  ٥٢شكل ، : انظر ( باإلضافة إىل تكراره ألحد تلك البيوت 

عله يريد أيضاً أن يربط بينها وبني ما يستخدم داخلها من ول.. أحد أمناط تلك املباين 
وهي كما وصـفها  )  ٥٣شكل ، : انظر ) ( أبو مقص ( حمفورات خشبيـة كوحدة 

وحدة زخرفية مربعة حتتوي على أربع توريقات متفرعة مـن  ) هـ١٤١٨(أبو عايل 
 .. مركز املربع 

والطبيعـة اجلنوبيـة   فتتجسد يف لوحته دالالت عديدة حتمل لنا مجال البيئـة  
ومفرداا التراثية كما حتمل لنا تعبرياً عن أحد احلرف السـائدة يف منطقتـه وهـي    
احملفورات اخلشبية اليت تتميز بزخارفها الشعبية فأصبح يوثقها يف أعماله التصـويرية  

يكمن جناحه يف قدرتـه التسـجيلية   .. برؤيته اخلاصة اليت جتمع بني املاضي واحلاضر 
يف تفاصيل الزخارف واحملفورات وتوزيعه املتقن ألشكاله وألوانه واسـتطاع أن  العالية 

جيعلنا وكأنا نعيش معه يف تلك األجواء املاضية داخل قريته اليت خطت خطوات واسعة 
 ..حنو املدنية حىت فقدت مالحمها الريفية اجلميلة 
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 :املفردات يف اللوحة                :                        املفردات التراثية 

 

 

 

 

 

 )تصوير الباحثة ( أحد األمناط املعمارية يف املنطقة اجلنوبية يف الباحة ) ٥٢(شكل 

 

 

 

 

 )هـ١٤٢٢خليف ، (من املنطقة اجلنوبية ) أبو مقص ( وحدة زخرفية ) ٥٣(شكل 

 

 

 



١٨٧ 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 فنان التشكيلي فهد خليفبإذن خاص من ال، لوحة للفنان فهد خليف ) ٦٧(
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 .واقعي : األسلوب 

 

 



١٨٨ 

جاع املفردات التراثيـة الـيت   واستر.. تنبض لوحته باحلنني إىل املاضي العتيق 
فاحتوى تراثه البعيد ليستحضره أمامه واقعاً قريباً .. غيبها الزمن وتوارت عن األنظار 

فللتراث عنده مكانة خاصة فهو ليس حجارة مصفوفة أو نوافذ منقوشة .. إىل النفس 
بل عامل له روح تسري احلياة يف زواياه وتتردد يف جنباته صـدى املشـاعر   ، فحسب 

فهو بناء حي متكامل وإن خلت البيوت مـن  .. الصادقة وتعبق منه السجايا الفطرية 
سجله بأسلوبه ومهست به كل حواسه وحبه .. ساكنيها فال تزال صفام ساكنة فيها 

اليت تطوقها اجلبال وحتيط ا كحزام ذهيب حيتضن .. الصادق لقريته يف باحة اجلنوب 
مجاهلا جبمال بيوا احلجرية املتواضعة جبدراا السامقة  تلك الطبيعة الساحرة اليت ازداد

وقد محلت على أكتاف اجلبال لترسم لنا .. املطرزة مبفرداا التراثية ونقوشها الفطرية 
فمن نبض ذلك املكـان تكونـت   .. تدعو كل من نظر إليها لتأملها .. لوحة فريدة 

عالقة محيمة وحكاية مجيلة ترويها ) بلجرشي ( ومنت بينه وبني قريته .. موهبته الفنية 
فهو يعتمد على تلـك  .. فترسم لنا سرية تلك القرية ومفرداا التراثية .. لنا ريشته 

الرموز والوحدات اليت خلفها لنا األجداد وحياول أن يؤسس لنفسه أسلوب ورؤيـة  
ـ .. مميزة حبيث تظهر هذه الشخصية والرؤية من جمرد مطالعة أولية للوحته  كيلي التش

فهد خليف ابن اجلنوب الذي يضع على مسطحات لوحاته كل ما لديه من خمزون يف 
فها هو يعود مبخيلته لصورة ذلك اليـوم  .. ذاكرته ملفرداته التراثية اليت ال حصر هلا 

ازداد فيها تكاثف الغيوم وإقبـال  .. الذي كانت فيه قريته اجلنوبية تعيش ليلةً ممطرة 
وقد سالت مياه املطر وغطـت معـامل   .. افها يلمع الربق السحب السوداء ويف أكن

وقد أحاطت .. لكن بيوت قريته بقيت شاخمة متعالية حبجارا الصلبة القوية.. األرض 
.. ا السيول من كل اجلهات وهي واقفة بكل عزة وإباء تناضل من أجـل البقـاء   

يتأمل سكوا .. ملاً آخر لرياها بعني ذكرياته عا.. فيشرد بذهنه يف فضاءاا الساحرة 
 .. فريسم لنا مشاعره .. وصمودها وقوا 

.. وأحبر خبياله اخلصيب متجاوزاً حدود الزمان .. وقد أطل من نافذته اخلشبية 
فها هو ميتطي ظهر املياه اليت خلفتها األمطار الدائمة اليت مل تتعب من مداعبة وديـان  

امل البديع الذي كادت أن تغتاله يد النسـيان  لريسوا  به احلنني يف ذلك الع.. اجلنوب 
، وأوشكت معامله أن تندثر فأنزل مرساته وأوثق حبائلها ليتمتع بذلك املنظر اآلسـر  



١٨٩ 

فأصبحت نافذته بإطارها اخلشيب املنقوش وقضباا احلديدية الراسية حصناً منيعاً لتلك 
ففي لوحته خيتلط .. العابثة  البيوتات العتيقة حتتضنها حبنان وحتافظ عليها من يد الزمان

احللم بالواقع املمزوج خبياله احمللق يف بيئته وبإحياءاته وأفكـاره اجليـدة وأحاسيسـه    
جتده يبحث يف أشكاله ومفرداته عن ماضيه وتراثه املندثر .. املرهفة ومشاعره الصادقة 

بواب الـيت حتـيط بـاأل   ) املربعـة (الذي نلحظه جلياً يف الزخارف اخلشبية احملفورة 
ومنهـا كمـا وصفهــا  )) .. ٥٤شكل ، : انظر ( والشبابيك يف البيوت احلجرية 

وهـي وحـدة   )  ٥٥، شـكل : انظر ) ( وحدة أبو مقص ) ( هـ١٤١٨(أبو عايل 
) خترجية ( ووحدة ، زخرفية مربعة حتتوي على أربع توريقات متفرعة من مركز املربع 

من املعينات املتوالية واملتراصة جبانـب  اليت تتكون من جمموعة )  ٥٦شكل ،: انظر ( 
) . بعضها بشكل قائم كما حتتوي على صفني من املثلثات املتقابلة من جهة الـرؤوس  

فهو يسافر مبشاعره إىل تفاصيلها اليت حتيي يف قلبه طائفة من الذكـرى البعيـدة اليت 
بقضباا احلديديـة  مل ميحها من خميلته فهاهي تلك النافذة ذات اإلطار اخلشيب احملفور 

فيبحث يف تفاصيلها ليشكل صورة واقعية نسترجع مـن خالهلـا   .. تتكرر يف أعماله 
يتعامل معها بصدق وكأنه .. مجاليات الزخارف والوحدات اليت حفرت بدقة وتناسق 

يتجلى جناحه يف حتقيقه للتوازن والتنوع يف مفرداته وأشكاله ..  حيفرها يف فراغ لوحته 
مازجـاً بـني   ) يف احلبال ( والعضوية ) يف النافذة ( عاً بني خطوطه اهلندسية حمدثاً إيقا

ألوانه الباردة والدافئة فزرقة املياه الباردة تذوب وتنصهر يف ذلك اللـون األمحـر يف   
 ..قطعة السدو يف أعلى العمل 

وقد عرف خليف كيف حيشر بداخل نافذته ما تبقى من تراث قريته الغائـب   
عمارة احلديثة وكأنه يريد أن حيافظ على ذلك املنظر الذي رآه من خالل أمام زحف ال

 ..النافذة 
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 :املفردات يف اللوحة :                                املفردات التراثية 

 

 

 

      

 نافذة ذات إطار خشيب عليه زخارف حمفورة) ٥٤(شكل 
 )هـ ١٤٢٢خليف ، ( ة اجلنوبية ومثبت عليها قضبان حديدية يف املنطق
 

 

 )هـ ١٤٢٢خليف ، ( من املنطقة اجلنوبية ) أبو مقص ( وحدة زخرفية ) ٥٥(شكل 

 

 

 )هـ ١٤١٨أبو عايل ، (من املنطقة اجلنوبية ) خترجية ( وحدة زخرفية ) ٥٦(شكل 
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من جبال اجلنوب الشاهقة ويف قرى الضباب املعطرة بشذى الكادي والرحيان 
ا السامقة شاخمة صامدة تتحـدى  تقف البيوت جبدرا.. منشأ األجماد وتاريخ األجداد 

تقف بثبات كأا بنات للجبال فلبناـا  ، يد الزمان العابثة وطوفان احلضارة اجلارف 
من حجارا القاسية وجدراا من طني األرض الذاكي بتصاميم متقنة تنم عـن فـن   
 العمارة األصيل يف زمن مل تتوفر فيه من آالت اإلنشاء وخامات البنـاء إال أبسـطها  

بيئته جتاور الغيوم وتتـردد يف جنباـا    .. وأكثرها توفراً يف تلك التضاريس الوعرة 
 ..أهازيج الرعد ووميض الربق فتبكي منهما الغيمات فرحاً لوجودها يف ذلك املكان 

من ذلك املكان ارتسمت ، تمأل األرض حياةً وتبهج القلوب ل فتتسابق قطراا الشفافة
صفحة قلبه فأثارت فيه أحاسيس االنتماء الصادق لبيئتـه   مشاعر احلب والوالء على

اليت حيب أن يعيشها يف لوحاته وجيعل من مفرداته التراثية وطناً له حين إليـه كلمـا   
ميشي على أرضه ويستنشـق هـواءه   .. اختلجته مشاعر احلنني والغربة فيسكن فيه 

يف عروق ماضيه الغائـب  وكلما سار فيه متتد شرايينه أعمق .. ويتأمل بيوته احلجرية 
وطن حتكمه قوانني الفن وأسس التصميم اجليد فيطبقها .. فيبعث يف روحه دفأً ومجاالً 

على خطوطه وألوانه ليعيد من خالهلا مالمح ذلك املاضي ولكن برؤية جديدة استفاد 
ر أحاسيسه خطوطاً ويسكب فيها من قيم التجريد املعاصر والذي منه تعلم كيف يصي

.. ألواناً سالكاً بذلك طريقاً جديداً يعرب من خالله عن تنوع تلك املفـردات  مشاعره 
لتجد خلف خطوطها الفنان التشكيلي أمحد الغامـدي أحـد الفنـانني التشـكيليني     

تدور أعماله حـول اسـتلهام التـراث    ، السعوديني املتشبعني بروح املعاصرة الفنية 
يوم تنتمي جلذور األمس ولو اجتثت تلـك  إلميانه القوي بأن نبتة ال.. ومواكبة العصر

فتبدو لوحتـه تأمـل   .. النبتة من جذورها وتنكرت هلا ألصبحت غريبة ال أصل هلا 
معاصر لفترة سبق أن عاشها لريسخ واقعها فهذه البيوت بطابعها املميـز والبسـيط   

ـ ) من أسفل إىل أعلى ( مازالت باقية يف خميلته توزعت يف أحناء لوحته  ز واحتلت مرك
السيادة فبدت متجاورة ومتالصقة ليبعث فيها دفئاً ومجاالً ويعكس من خالل جتاورها 

يتعامل مع أشـكاله ومسـاحاته   ، إىل العالقات االجتماعية احلميمة بني أهل القرى 
املتقاطعة بوعي فيتغري لون املساحة كلما تقاطعت مع مساحة البيـوت اليت مل يظهر إال 

ها اهلندسية وقد غطتها تلك املساحات خبطوطهـا اللينـة   بعضاً من تفاصيلها خبطوط
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كستائر الضباب احمليطة ببيئته مس لطبيعته وملفرداته فتحتضنها لتختفـي وتغيـب   
فأصبحت مساحاته كأا حاجز شفاف حيول .. تفاصيلها وسط لونه األبيض الشفاف 

ماضـيه ويلـتمس   بينه وبني تراثه الغائب ومفرداته األصيلة فيستمتع من خلفه بنبض 
مجال تلك الطرز املعمارية بنوافذها املنتظمة وقد ظهرت أمامها مسـاحاته املتقاطعـة   
فكونت لنا خطوطها عناصر جديدة فتالعب يف أحجامها وأشكاهلا حىت غدا بعضـها  
أشبه ما يكون يئة أشخاص جمردة اختفت تفاصيلهم متاماً وقد أقبل بعضهم إىل بعض 

قات احلميمة بني أهل القرى تتسرب مـن أشـكاله أصـوات    ميثل من خالهلم العال
أو ميثل من خالل خروجهم من البيـوت  .. وكلمات الترحيب بني الناس يف اجلنوب 

أو قد تكون تلك األشكال رمزاً للجبال اليت ، هجرة الناس وانتقاهلم إىل مباين حديثة 
مسـتوى يف فضـاءاته   متيز بيئته وقد اختلفت أحجامها وارتفاعاا حىت عانقت أعلى 

يالمس بعضها مساحته الزرقاء الباردة ويقاطع بعضها مبساحته الدائرية الصفراء وكأنه 
يشري إىل مدى ارتفاع جباله وعلوها فتالمس سفوحها قرص الشمس الذي ارتدى لوناً 

فتـنعكس  .. أصفر دافئاً وغدا كأنه تاج ذهيب يرتديه اجلبل على قمته كـل صـباح   
سارات خمتلفة لتشكل خطوطه ومساحاته اهلندسية الغامقة املتدرجة أشعتها وتنكسر مب

نلمـس يف لوحتـه ربـط    ، فتتطاول ظالله البنية واحلمراء لتزيد لوحته دفأً وحرارة 
عناصره وتوزيعها باتزان مازجاً بني ألوانه احلارة والباردة وخطوطه اهلندسية واللينـة  

 .. يه البعيد بأسلوب جتريدي جيعلنا من خالله نسترجع ماض
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 )تصوير الباحثة ( أحد األمناط املعمارية يف جنوب اململكة ) ٥٧(صورة 
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F٣EW
الطني واليت تعتـرب أحـد أبـرز    تشتهر منطقة جند باملباين املعتمدة على اللنب و

اعتمدت البنية العمرانية ) : " هـ١٤٢٣(دعائمها األساسية، ويف ذلك يقول احلريب 
يف منطقة جند على اللنب الطيين اجملفف بالشمس أحد أبرز دعائمها األساسية وذلـك  
لقدرا الطبيعية يف عزل حرارة الشمس عن البيت وقد أصبح معروفاً أن الغرف اليت 

" .  بالطني يف املناطق احلارة تكون أكثر برودة من تلك املشيدة من مواد أخـرى  تبىن
 ) .٣٦ص(

اخلارجية  اتـالفتح  وصغر  بقلة  جند  منطقة  يف  التقليدية  املساكن  متتازو
ـ   واإلضـاءة   التهويـة   لتـوفري   الداخليـة   األفنيـة   انتشـار   مع    ةـالطبيعي
  يف  وخاصة  املعمارية  والتفاصيل  الزخارف  وبساطة  بقلة  املساكن تتميز  كما  ،

 . اخلارجية  الواجهات

                                     

 

 

 

 

 

 

 حصن املصمك يف الرياض) ٥٨(شكل 

)http://www.arriyadh.com/Tourism/LeftBar/CityPlaces/-----

.doc_cvt.asp( 
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الشكل املربع أو املستطيل ويكون وبالنسبة للشكل اخلارجي للمبىن فإنه يتخذ 
مزخرف بزخارف جصية طينية ذات ألوان مستمدة من البيئة احمللية وتتكـون هـذه   

 :الزخارف من عدد من الوحدات الزخرفية واجلمالية على النحو التايل

F١Eא،אאאאא
אאK

 

 

 

 

 

 بعض الوحدات الزخرفية والنقوش على أحد أبواب مرتل يف الرياض) ٥٩(شكل 

 . )هـ ١٤١٩النويصر ، ( 

 

 

 

 

 

 

 . )الرياض(باب مزخرف من منطقة جند ) ٦٠(شكل

)Traditional Crafts of Saudi Arabia( 
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F٢EאאאאW
G ون داخل البيت، هلا وظيفة مجالية ووظيفة نفعية يف استخدامها تك

 .حلفظ األشياء 
GFE  هلا وظيفة مجالية ووظيفة نفعية لدخول الضوء واهلواء. 

F٣EאאאאFאאEW
 األعلى تكون هلا وظيفة مجالية ووظيفة عبارة عن أشكال متدرجة بنهايات دقيقة إىل
Kنفعية يف محاية قمم اجلدران من مياه األمطار

 

 

 

 

توضح الشكل اخلارجي  للبيت النجدي يف الدرعية ) ٦١(شكل 
)http://www.arriyadh.com/Tourism/LeftBar/CityPlaces/------

.doc_cvt.asp( 

                                                                                                                   

 

 

 

توضح الشرفات يف أعلى اجلدار والفتحات املثلثة ) ٦٢(شكل 
)http://www.arriyadh.com/Tourism/LeftBar/CityPlaces/-----------

.doc_cvt.asp( 
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 لوحة للفنان علي الرزيزاء) ٦٩(

 .م ١٩٤٤: تاريخ امليالد     .علي الرزيزاء : اسم الفنان 

 .م ١٩٧٩دبلوم يف هندسة الديكور : املؤهل الدراسي   .الرياض : املدينة 

 .تصوير : نوعه 

 .واقعي : األسلوب   .ان اكريليك مع عجائن خمتلفة ألو: اخلامة 
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لـيلج  .. وتنفتح بوابة الزمن العتيق على مصراعيها .. يتالشى احلاجز الزمين 
فيعيش ذلك الزمن ويشـق عبـاب تلـك    .. فيها ميشي اهلويىن على أرض األجداد 
العتيقة اليت  فترسو به عند بيوتات جند الطينية.. األمواج الرملية بسفينة الفن األصيل 

 يقف ويصور مشاهداته اليت تنبع من واقعهعلى ثراها درج وارتشف حبها على ظمأ ل
فينقلها للنـاس  .. بأحاسيسه املرهفة وقلبه الذي خيفق بذكراها ومشاعره الصادقة .. 

مستعيناً بفرشاته املغموسة برائحة الطني وحباته الذهبيـة  .. بطريقة عفوية غري متكلفة 
.. اليت سـكنت أعمالـه   ..  منه حكاية فن األمكنة وجدراا املطرزة والذي بدأت 

..  ويتردد صداه بني مفرداته املعمارية التراثيـة ) علي الرزيزاء ( فنجدها تف بامسه 
فكأنه معجم لوين حافظ ملالمح املعمار التقليدي السعودي النجدي على وجه التحديد 

)  ٦٨،  ٦٧انظر شكل ، ( د إىل األبواب فعا.. ليغوص معها يف حوارات داخلية .. 
: انظـر  ( والشبابيك والرسوم اجلدرانية ليستوحي ما نقش عليها من زخارف جصية 

وزخارف األبواب اخلشبية العتيقة ، بوحــدات هندسـية دائريـة    )  ٦٩شكل ، 
يعيدنا .. ووحدات مثلثة ومربعة )  ٧٠انظر شكل ،) ( النجمة والزهرة(مستوحاة من 

هلا إىل املفردات املعمارية وفن الزخرفة الشعبية باإلضافة إىل حرفـة النجـارة   من خال
صور املاضي النجدي ب املليئة ذاكرته مستفيداً من خمزون.. وصناعة األبواب والنوافذ 

املشعة املصبوغة بأيـدي فنـانني     يربح خميلته احلافظة ألدق تفاصيله وألوانهالذي ال
ومبا احتوته مـن بسـاطة   .. األزرق واألمحر واألصفر  شعبيني مهرة واليت حتددت يف

املقتربة وبقدرته التسجيلية العالية .. ، يف ذلك الزمن العتيق وفطرية وحس مجايل شعيب 
 من أدواته  مسيطراً على مجاليات الظل والنور واملنظـور  جنده متمكناًمن الصورة الضوئية 

له ومساحاته اليت انتشـرت عليهـا   متوازن خلطوطه وألوانه وفراغاته وظال باستخدام
.. أشعة الشمس القادمة من عمق ذاكرة الفنان ، من األجـواء النجديـة املشمسـة    

تنبعث مـن   ..لتستقبل مساحاته تلك األشعة بكل فرح يف مشهد مجايل يدعو للتأمل 
مالمس مساحاته الطينية رائحة األرض النجدية، وكأنه يعمد إىل إعادة ذلك امللمـس  

بريشته املغموسة بألوان الصحراء .. ونتوءاته الذي حجبه الزمن وطواه النسيان  الطيين
معرباً عن ذلك مبعاجني وألوان ذهبية وحناسية خاصة أبـرز مـن خالهلـا    .. الصافية 
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واليت اختفت أمام زحف العمـارة احلديثـة   .. اخلصائص املعمارية اجلمالية النجدية 
ترمجه بطريقة أكثر .. ال املكان الذي نشأ فيه ليجسد لنا بنجاح إحساسه الصادق جبم

.. حداثة وأصالة من خالل خاماته وألوانه ، جاعالً من إحساسه أساساً لبناء لوحتـه  
 ..ليجعلنا نعيش يف حلم استعادة ذلك املاضي والتباهي به 
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 )  Traditional Crafts of Saudi Arabia(باب مزخرف من الرياض) ٦٣(شكل 
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 )بعدسة حممد السويح ( باب مزخرف من الرياض ) ٦٤(شكل

 

 

 

 

 )هـ ١٤١٩النويصر ، ( زخارف تزين اجلدران النجدية ) ٦٥(شكل 

 

                                   

 

 
 

 )هـ ١٤٢٢، الزهراين ) ( مستوحاة من النجمة ( وحدة زخرفية جندية ) ٦٦(شكل 
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 .صفية بن زقر : اسم الفنانة 

 .جدة : املدينة 

 .صيادون : اسم العمل 

 .تصوير : نوعه 

 .ألوان زيتية : اخلامة 

 .سم ٩١×١٢٢:مقاسه 

 .م ١٩٨٥: تارخيه 
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وقفت على شاطئها احلنـون يف  .. مبشاعر مزقتها الغربة وأثقلتها قيود املدنية 
مس للبحر قبل أن تذوب .. وقت األصيل تتأمل الشمس وقد دنت من صفحة املاء 

رسم بأشعتها لوحة فنية بديعة على أمواجـه  فت.. جذوا يف مياهه املترامية األطراف 
إا حلظـة وداع  .. فاكتسي حلة محراء فاتنة وهبتها إياه الشمس يرتديها كل غروب 

 ..مؤثرة وحافلة باستعادة الذكريات احلميمة 

.. محلت نسمات البحر ذكرى األيام السـالفة ورددت صـداها األمـواج    
لبسطاء وحيام املليئة بالكفـاح  وصـور للماضي وأهله ا.. ذكريات سريعة مرت 

إنـه  .. ازدمحت يف خميلتها تلك الصور القدمية اليت عاشتها ووعتها ذاكرا .. واجلد 
عامل مضى وحال بينهما حاجز من الزمن ال ميكن ختطيه ولكنها استطاعت بفرشاا أن 

ن جوى تطلق سراح تلك الصور اليت كانت سجينة عينيها فأعادا إىل احلياة لتنطق ع
 .. كامن يف فؤادها وتنقل قبساً من روحها 

يتعرفـون عليـه   .. فأصبحت نافذة لألجيال يطلون من خالهلا على ماضيهم 
إنه عامل خاص ا .. ويتأملون وينبهرون مبا صنعه األجداد وبفنها وتقنية أداءها املتميزة 

من أحالمها ليست من وحي خياهلا أو .. حشدت فيه مشاعرها على هيئة صور ملونة 
فاحتضنته لوحاا .. بل حتكي عن عامل عاشته ورأته وافتقدته حىت كاد يطويه النسيان 

عامل ال متل من التحليق فيه .. ورصدته بأسلوا االنطباعي والواقعي القريب من الناس 
والنظر من خالل نوافذه اليت أطلت علـى بسـاطة النـاس وأماكنـهم وعـادام      

عامل سطرت على جدرانه سريا اللونية علـى  .. رية واحلرفية وموضوعام الفولكلو
كان حلماً هلا فأصبح حقيقة ملموسةً وكياناً حقيقـاً منـذ عـام    .. مدى أربعة عقود 

هذا العامل وضعت لبناته فنانة رائدة مثابرة فجعلت منه مدينة متكاملـة  ، هـ ١٤٢٠
منية ماضـية يف حـارة الشـام    يف حقبة ز.. وعادام وتقاليدهم ، بأبنيتها وسكاا 

لكوا تـدور حـول التـراث    ) دارة ( حتمل هذه املدينة اسم .. واحلارات اجملاورة 
حىت غـدت هـذه   .. وتسجيله وحفظه تارخياً مصوراً وملوناً ومرئياً لألجيال القادمة 
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دارة ( حيمـل اسـم   .. الدارة متحفاً فنياً ومعلماً ثقافياً وحضارياً حيمل اسم مؤسسته 
 ) .. فية بن زقر ص

فتجعلك تصغي إىل بعض مـن مهسـات   .. فتهمس جدراا بروحها الصادقة 
فهاهي تقف علـى  .. حبها احلافل بأسرار تراثها الذي رأت فيه أفقاً ال تنتهي مساحته 

وقد امتدت أمامها مساحة البحر بأمواجـه املتأللئـة    ) جدة(شاطئ مدينتها الساحلية 
فكانت حتدق بعينيها يف مراكب الصيد عنـدما  .. باملكان  اليت أحاطت زرقته الشفافة

يسار اللوحة تشكل من خالهلا مركزاً رئيسياً يف (تعود من البحر وقد اصطفت بانتظام 
فقـد  .. فيعود الصيادون منها بتلك املراكب الصغرية والبسيطة التركيـب  ) العمل

بعضها مبسـامري  تكونت سطوحها من ألواح خشبية جامدة حشدت ومجعت إىل جوار 
 .. فوالذية صلبة 

فها هي مراكب الصيد تعود من البحر ويعود الصيادون يعلوهم البشر مبا محلوا 
وقد ارتسمت على وجوههم مالمح وعالمات الكدح والتعـب  .. من خريات البحر 

ويف نفس الوقت حتمل فرحهم وانشغاهلم بيوميات حيام املليئة حبب العمل والكفاح 
وقـد  .. الصعوبات واملخاطر من أجل احلصول على مصـدر رزق هلـم   مبا فيه من 

انتشروا يف فضاء مسطحها التصويري حمدثةً بذلك توازناً يف العمل الذي يزداد إيقاعاً 
فهؤالء يسريون وسط البحر وقد غاصت أقـدامهم يف  ، باختالف هيئتهم وحركتهم 

حمل هذه اللوحـة بـني   فت.. وهذا جيدف وآخر جالس يف مركبه .. زرقته الشفافة 
واليت يتمثل فيها التعاون واإلخاء بـني  ) الصيد(أشكاهلا وألواا حنيناً إىل تلك احلرفة 

وبإحساسـها املرهـف   .. الصيادين باعتباره مسة بارزة يف العالقات االجتماعية بينهم 
استطاعت إظهار األبعاد واألعماق واالهتمام باملنظور يف أشكاهلا مـع متكنـها مـن    

تخدام اللون واإلضاءة وتأيت رقة تعبريها يف انعكاسات األضواء واألشكال علـى  اس
تبحث يف تفاصيلها الدقيقة لتشكل .. طبقات املاء الشفافة عرب ألواا الزيتية املتدرجة 

لنا صورة واقعية  سجلت من خالهلا احلياة القدمية مما جعلها يف مأمن من الـزوال يف  
 ..ذاكرة الناس 
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الزخرفة الشعبية أو النقش هي مسة بـارزة يف املـوروث الشـعيب البصـري     

جهود اليـد الشـعبية بالزخـارف    : " بأا ) م ١٩٧٨( السعودي ، ويعرفها عيد 
والتجميل، وهي هذه الترتيبات ومقاييس اجلمال الفطرية اليت يضعها أفراد الشـعب  

 ) .٢٣ص" . (، وحيث يعيشون  بأنفسهم وألنفسهم وحيام

وميكن تعريفها بأا وحدات زخرفية ورموز جمردة قام بنقشها الفنان الشـعيب  
 .بصورة تلقائية متكررة 

ومتتاز مناطق اململكة العربية السعودية بغىن فين وثراء تشكيلي زخريف ، حيث 
اً بوحدات زخرفية اهتم الفنان الشعيب بتزيني الواجهات واحلوائط الداخلية ملبانيه قدمي

مجيلة نابعة من بيئته، وتتنوع الزخرفة وتتعدد بني النقش اجلداري املستخدم فيه اجلص 
ويتم التعامل معه وهو طري سواًء بالتفريغ أو الكشط باألدوات احلادة أو القوالـب  

 .املعدة من اخلشب 

 وتعد الزخارف الشعبية بأخذ نسخ مكررة من الشكل الواحد وتتنوع أشكال
الزخارف كالشكل الدائري أو النجمة وهناك عناصر ورموز أخرى متعـددة مثـل   

 .املثلث أو املربع مستوحاة من البيئة احمليطة بشكل جمرد 

أن هؤالء الفنانني مل يقوموا بإلغاء مـدلوالت  : ) م ١٩٨٦( ويؤكد البسيوين 
و تل ، والدائرة الطبيعة كلية ، فاملثلث ميكن أن يوحي بعشه أو كوخ أو هرم أو جبل أ

قد توحي بالقمر أو الشمس ، واملربع ميكن أن يوحي ببيت أو نافذة ، فاإلنسان يترجم 
 .هذه الرموز خبربته الذاتية املاضية 

أما ألوان الزخارف فتتميز باأللوان اجلميلة احملـددة يف األزرق واألخضـر     
يدخل يف زخارفه شكل واألمحر واألصفر ، وحيرص الفنان الشعيب أو النقاش على أال 

 .ذي روح كاإلنسان أو احليوانات متسكاً بأوامر الدين 

 



٢٠٦ 

אאW
 .زخارف هندسية : أوالً 

 .زخارف نباتية : ثانياً 

WאאW
وهي زخارف تعتمـد علـى بعـض اخلطـوط     : الوحدات الزخرفية اهلندسية  -١

حبيـث  ) كاملربع و املثلث واملستطيل واملعـني والـدائرة   ( دسية واألشكال اهلن
يستخدمها الفنان الشعيب بشكل فطري وتلقائي دون االعتماد علـى األدوات  

اإليقـاع والتكـرار   ( اهلندسية ، حمققاً بذلك بعضاً من القيم الفنية التشـكيلية  
 :، وميكن تقسيم هذه الوحدات كالتال ي) والتماثل 

وهي وحدات تكون حمصورة داخـل الشـكل   : ية مربعة وحدات زخرف  - أ
 .املربع 

وهـي وحدات حمصورة داخـل الشـكل   : وحدات زخرفية مستطيلة   -ب
 .املستطيل 

 .وحدات حمصورة داخل الدائرة : وحدات زخرفية دائرية   -ج

وهـي عبارة عن وحدات أو أشكال هندسـية  : شرائط زخرفية هندسية   -د 
 . مكررة 

تعترب اخلطوط من أقدم الوسائل املستخدمة يف التعبري الفين ومن أهـم  : اخلطوط  -٢
العناصر الفنية واجلمالية املستخدمة يف الزخارف الشعبية فهي تلعب دوراً مجالياً 
حيوياً يف تكوينها ، فاستخدم الفنان الشعيب اخلط لتحديد املساحات واألشكال 

تخدمها الفنـان الشـعيب يف   والوحدات الزخرفية ومن أهم اخلطـوط اليت اس
 :زخارفه 

. هي عبارة عن جمموعة من اخلطوط األفقيـة املتوازيـة   : اخلطوط األفقية   -أ 
وخاصة يف منطقـة  ( وتعترب من أكثر اخلطوط شيوعاً يف الزخارف الشعبية 



٢٠٧ 

ويعود السبب النتشارها واستخدامها ألا توحي بالثبات واهلـدوء  ) عسري
اتساع املكان، وخيتلف عدد هذه اخلطوط ولوا وزيادة اإلحساس بعرض و

ومسكها أيضاً، فأحياناً تكون بلون واحد وأحياناً أخرى يكون لكل خـط  
 .  لون خمتلف عن اآلخر 

تعطينا هذه اخلطوط إحساساً باحلركة وعـدم االسـتقرار   : اخلطوط املائلة  -ب
بعكس اخلطوط األفقية ويكون وضع هذه اخلطـوط بشـكل متـوازي ،    

 . حياناً تكون بشكل متقاطع لتعطينا الشكل املثلث وأ

هي عبارة عن جمموعة من اخلطوط وضعت بشكل مائل : اخلطوط املنكسرة  -ج
 . متحرك ومكرر 

 :اخلطوط املنحنية  -د 

WW
النخيـل  ( هي عبارة عن وحدات زخرفية مستمدة من األشـكال النباتيـة   

بشكل حمور وجمرد فتظهر على هيئة جمموعة من اخلطوط ) ار واألزهار وأوراق األشج
 .واألشكال استخدمت بشكل مكرر 
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 ).هـ١٤٢١األسبوع الثقايف املركزي ، الرياض ، (، لوحة للفنان فهد خليف ) ٧١(

 .هـ ١٣٩٢: امليالد    .فهد خليف الغامدي : اسم الفنان 

 . بلجرشي : املدينة 

 .جامعة أم القرى ، ماجستري تصميم داخلي : املؤهل الدراسي 

 .تصوير : نوعه     .بعد املطر : اسم العمل 

 .جيمع بني الواقعي والتجريدي والتعبريي : األسلوب   .اكريلك : اخلامة 
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فكم فيها .. فهي لون من ألوان اجلمال ..  العريق ألف طبيعته اجلنوبية وتراثها
، كل شيء فيها مجيل صباحها ومسـائها  .. من مجال ساحر ومنظر فاتن وحسن باهر 

فمــن  .. وقـت املطر ن كل ذلك وأمجل مـ.. جباهلا وسهوهلا  ، غيمها وصحوها
مكمـن روحـه   .. اليت تسقي أرض اجلنوب .. منا ال يعشق هطوله ويسعد بقطراته 

التشكيلي فهـد  .. وملهم  أعماله اإلبداعية اليت حتمل رائحة تراثه .. ومسقط رأسه 
ففي إحدى اللحظـات مـد   ) بعد املطر ( خليف  الذي نسج خبياله وشاعريته لوحته 

مث يرعد الرعد وجيلجـل يف  .. بصره إىل السماء وهي تتلبد بالسحب وتسود بالغيوم 
يضه وب ريح اجلنوب تسوق السحاب وجتمعه جوانبها ويربق الربق نراه كالنار بوم
فـأي  .. منظر يأسر القلوب ويدهش النـاظر  .. وهي مبتسمة ومبشرة طول املطر 

حىت بعد أن تكف قطراته ال يـزال  .. إنسان هذا الذي مل يقف مع املطر وقفات تأمل 
ها هـو  ف.. ذلك املنظر وبقايا املطر على األرض الذي تفوح منه رائحته يدفعه للتأمل 

ينسج خبياله تلك الصورة ملا تبقى من تراثه وحمفوراته اخلشبية اليت اشتهرت ا منطقته 
وقد ابتلت مباء املطر لتظهر تلك النقوش والزخارف الفطرية اليت أبدعها الفنـان  .. 

الشعيب  وحفرها بأنامله وسكنـت على إطار نافذتـه اخلشبية املربعة  ذات القضبان 
ويأيت اهتمامه  بالتعبري عن املفردة التراثية للتأكيد ) ..  ٦٧شكل ، :  انظر( احلديدية 

على أمهيتها والدعوة للحفاظ عليها وذلك ملا هلا من مجاليـات وثـراء يف زخارفهـا    
بتجربة فنية يسعى من خالهلا إىل املوائمة بني التراث واملعاصرة يف إعـادة  .. الشعبية 

أكثر من أسلوب جيمع بـني الكالسـيكي والتعـبريي    صياغة املفردة التراثية احمللية ب
والواقعي يف وقت واحد مؤكداً بذلك على هويته احمللية ، فعلـى فضـاء مسـطحه    
التصويري مزج لنا بني أشكاله اهلندسية احلادة يف نافذة مربعة الشكل أنشـأها مـن   
 خالل تقاطع خطوطه األفقية والرأسية ، وقد بدت خطوط اإلطار أكثر مسكـاً مـن  
( األخرى وحفر عليه جمموعة من الزخارف الشعبية اليت اشتهرت ا منطقته كوحدة 

 ، )هــ  ١٤١٨( وهي كما وصفها أبو عـايل  )  ٦٨شكل ، : انظر ) ( أبو مقص 
وحدة زخرفية مربعة حتتوي على أربع توريقات متفرعة (  : )هـ ١٤٢٠(والشهراين 

اليت تتكون من جمموعـة  )  ٦٩،  شكل: انظر ) ( خترجية ( ووحدة  ،كز املربع من مر



٢١٠ 

صـفني  ( من املعينات املتوالية واملتراصـة جبانب بعضها بشكل قائم كما حتتوي على 
واليت كررها على اإلطار تكـرار منـتظم   ) .. من املثلثات املتقابلة من جهة الرؤوس 

زخـارف  لتعطينا إيقاعاً منتظماً يف اللوحة ، ترتكز نافذته على سور أفقي فرغت عليه 
إسالمية ذات خطوط منحنية وظفها الفنان ليجمع لنا بني الفن اإلسـالمي والتـراث   

 .واملعاصرة يف وقت واحد 

والعمل يف جممله حيقق قيماً تعبريية ، فمن خالل النافذة جعل الفنان مصـدراً  
لرؤية مساء مرقشة بالغيوم اليت سقطت منها قطرات املطر ، ومن بني قضـبان نافذتـه   

عض األقمشة اليت استخدم فيها خطوط أكثر ليونة وانسيابية وكأنه يريـد أن  تظهر ب
فتتجمع هذه األقمشة لترتبط حبلقة دائريـة  .. يظهرها وقد ابتلت وتشبعت مباء املطر 

ينهي الفنان عمله مبا يشـبه  .. يظهر جزء منها وقد انغمس جزءها اآلخر يف بقايا املطر
وكأنـه يشـري إىل انعكـاس    .. حللقة يف املاء الراكد دوائر املاء املتعاقبة بعد سقوط ا

وتظهر أصالة العمل يف التباين اللوين الذي  ،ة تدفعنا للتغلغل يف أعماق العمل وحرك
أحدثه الفنان بني اللونني األسود والذهيب ، فاألسود يف سقف العمل يعرب به عن جـو  

اللون األسود الداكن الذي تشوبه ملبد بالغيوم السوداء الذي مييز املنطقة اجلنوبية، أما 
يعطينا إحساساً ببقايا املطر الـذي  ) املمتد أفقياً أسفل العمل ( تلك الومضات املضيئة 

تسرب من داخل النافذة وقد انعكست عليه بعض الزخارف اليت صورهـا الفنـان 
علـى   مما جيعلنا نستشعر بقاء الرموز التراثية يف ذاكرة الفنان ، فيؤكد لونه الـذهيب 

أصالته وتعبرياً عـن ثراء املـوروث الشعـيب ، كما استخدم الفنان اللونني األساسي 
يف األقمشة ، والذي تردد يف املساحات السوداء ، واسـتخدم كـذلك   ) األزرق ( 

وبذلك مزج بني اللون الدايفء والبارد ، كمـا اسـتخدم   ) األصفر ( اللون األساسي
افذة وكأنه يؤكد لنا على اخلامة املصنوع منـها وهـو   الفنان اللون البين يف إطار الن

اخلشب ، وبالرغم من قلة األلوان اليت استخدمها الفنان إال أنه تظهـر لنـا مالمـح    
 .االتزان واالنسجام اللوين يف هذا العمل 



٢١١ 

فتصبح لوحة الفنان فهد خليف نفسها كأا نافذة شفافة وراءها ذلك العـامل  
ليصر أن نعيش معه موسم األمطـار ويف نفـس   .. جلنوبية املمطر الساحر يف قريته ا

وبكثـرة  .. الوقت ال ينسى أن يرينا تأثره مبفردات قريته التراثية بتأثرياا الزخرفيـة  
تفاصيلها اليت تؤكد أحاسيسه املتكونة يف خمزونه البصري واليت تعرب عن حنينه املتأصل 

والـذي ال يفارقه يف كـثري مـن    لتراث قريته الساحر الذي كاد يطويـه النسيان ،
صاغه بنجاح برؤيته اخلاصة لتحقيق صيغة مجالية جديدة حمافظاً على طابعـه  .. أعماله 

 ..احمللي يف نفس الوقت 
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 :املفردات يف اللوحة                         :         املفردات التراثية 

 





                       

 

 

 

 

 نافذة ذات إطار خشيب حمفور) ٦٧( شكل

 )هـ ١٤٢٢خليف ، ( مثبت عليها قضبان حديدية 
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 شريط زخريف) ٦٨(شكل 

 . )هـ ١٤٢٢خليف ، ) ( أبو مقص ( حيتوي على وحدات زخرفية 

 

 

 

 

 

 .)هـ ١٤٢٢خليف ، ( من املنطقة اجلنوبية ) خترجية ( وحدة زخرفية ) ٦٩(شكل 
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 ) .هـ١٤١٨معرض رؤى سعودية ، (، لوحة للفنانة رائدة عاشور ) ٧٢(

 .رائدة عاشور : اسم الفنانة 

 .م ١٩٨٥: امليالد 

 .وسط ، اجلامعة األمريكية بالقاهرةبكالوريوس دراسات الشرق األ: املؤهل الدراسي 

 .بدون : اسم العمل 

 .جرافيك : نوعه 

 .أحبار طباعة خاصة : اخلامة 

 .م ١٩٩٨: تارخيه 

 .جتريدي : األسلوب 
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فضلت االنتماء للمكان الذي تعيش فيه بكل حواسـها ، وكانـت ريشـتها    
، لتقدم لنا  تتحرك على لوحتها لتحكي قصتها مع املكان الذي استمدت منه رموزها

فنا ينفرد بأسلوا اهلندسي الذي مييز لوحاا اجلرافيكيـة  ) رائدة عاشور ( التشكيلية 
 .. بتقنية طباعية خاصة تظهر من خالهلا البارز والغائر 

تأيت امتداداا األفقية على بياض سـطحها  .. فمن املوروث املبين يف دواخلها  
يب من كل مكان علـى هيئـة جمموعـة مـن     لتبين مالمح الواقع الشع.. التصويري 

اليت قد حترك يف دواخلها فرحاً بدائياً يربطها بانتمائها .. الوحدات الزخرفية الشعبية 
للمكان واألرض ، معتمدة بذلك على أسلوا اخلطي وقد جعلت فضاء لوحتها نابض 

األفقيـة  (  مملوء خبطوطها اهلندسية احلادة.. بالفرح وعبق املاضي يف عذوبة التواصل 
وخطوطها اللينة ، السميكة والرفيعة، يف مسارات هندسـية  ) والعمودية واملنكسرة 

 . مبسطة تتخللها بعض الفراغات 

نلمس يف لوحتها عالقة قوية تربطها كفنانة باألرض وتضاريسها من صـخور  
 ..، كل ذلك مجعته وطوعته بأسلوب جتريدي هندسي ) النخيل ( وجبال وأشجار 

.. هوية وحداا الزخرفية املتكررة بتحركها داخل سطحها التصـويري  تتغري  
لتفترش لوحتها مبجموعة كبرية من الوحدات الزخرفية املنتشرة يف املنطقـة اجلنوبيـة   

) هـ١٤١٨(وهي كما وصفها أبو عايل )  ٧٨شكل ، : انظر ) ( حصون ( كوحدة 
حلادة املتكـررة جبانـب   عبارة عن جمموعة من املثلثات ا) هـ ١٤٢٠( والشهراين 

وهي عبارة عن مربع )  ٧٠شكل ، : انظر ) ( أبو مقص ( ووحدة .. بعضها البعض 
حيتوي على أربع توريقات متفرعة من مركز املربع مكونة بذلك زهرة رباعية مبنيـة  

وهي تسمية )  ٧١، شكل: انظر ) ( خترجية ( ووحدة .. على احملاور القطرية للمربع 
ومتييز أشكال املعينات عن املثلثات باحلفر املائل وتتكون من جمموعة  مشتقة من إخراج

وزخارف نباتية كوحـدة .. من املعينات املتوالية واملتراصة جبانب بعض بشكل قائـم 
وهي عبارة عن جمموعة من األغصان املتفرعة يف )  ٧٢شكل ، : انظر ) ( إناء زرع ( 

)  ٧٣،  شـكل : انظر ) ( خنلة ( ووحدة اجتاهات خمتلفة واليت خترج من حوض زرع 



٢١٦ 

رمست بأسلوب أقـرب  .. وهي عبارة عن وحدة زخرفية جمردة مستوحاة من النخلة 
لرسوم األطفال يف التسطيح والتبسيط وعدم مراعاة قواعد الرسم املتعـارف عليهـا   
استخدمها الفنان الشعيب على الرغم من قلة وجودها يف املنطقة واستخدمت ملا هلا من 

: انظـر  )  ( شعار اململكـة  ( ووحدة أخرى شبيهة .. عاين سامية كاحلياة والكرم م
هي عبارة عن سيفني متقاطعني ينبثق من بينهما خنلة ترمـز للكـرم   )  ٧٤شكـل ، 

نالحظ فيها بساطة وقوة يف .. استخدمها الفنان الشعيب ليؤكد انتماؤه ووالؤه للوطن 
يوانية واليت متيل إىل احلـس الفطـري التلقـائي    باإلضافة إىل الزخارف احل.. التعبري 

انظر شـكل ،  ( الشعيب ، والزخارف اليت تزين الشبابيك من داخل البيوت اجلنوبية 
وهي عبارة عن شرائط متوالية من اخلطوط األفقية والعمودية املزخرفة والـيت  )  ٧٥

ملنفذ الضوئي اهلـام  تزين ا النوافذ استخدمها الفنان الشعيب تأكيداً على إبراز هذا ا
 .. وإظهاره بشكل مجيل 

انظـر  ( وزخارف أخرى استلهمتها من تلك اليت تزين أسوار البيوت النجدية 
، وتقتنص بعضها اآلخر من تلك اليت تزين األزياء الشعبية، صـورا  )  ٧٦شكل ، 

 .. برؤية جديدة متيز أعماهلا 

من الرمال الذهبية ومن الطبيعـة   فتأيت) البين ودرجاته ( أما ألواا الدافئة من 
 ..اجلبلية الصخرية اليت طاملا تأملت يف خدوش صخورها 
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 :املفردات يف اللوحة :                                   املفردات التراثية 

 

                                                                    

 

 )وحدة حصون ( ط زخريف من املنطقة اجلنوبية شري) ٧٠(شكل 

 )هـ ١٤٢٢خليف ، (  

                          

                                                      

               

 )هـ ١٤٢٢خليف ، ( املنطقة اجلنوبية ) أبو مقص ( شريط زخريف ) ٧١(شكل 

 

 

 )هـ ١٤٢٢خليف ، ( نطقة اجلنوبية شريط زخريف من امل) ٧٢(شكل 

 



٢١٨ 

 

                                                     

 

 

 )هـ١٤٢٠الشهراين ،( يف املنطقة اجلنوبية ) إناء زرع ( وحدة ) ٧٣(ل شك

 

 

 

                                          

 اجلنوبية من املنطقة ) خنلة ( وحدة زخرفية نباتية ) ٧٤(شكل 

 ) هـ ١٤٢٠الشهراين ، ( 

                            

                                                                         

 

 

 من املنطقة اجلنوبية ) شعار اململكة ( وحدة زخرفية نباتية ) ٧٥(شكل 

 )هـ ١٤٢٠الشهراين ،( 

 

 

 



٢١٩ 

 

                                                        
 
 
    

 

 

 

 

 )املنطقة اجلنوبية ( اخلطوط والزخارف حول النافذة ) ٧٦(شكل 

 )هـ ١٤٢٠الشهراين ،( 

 

                    

 

 )هـ ١٤١٧، النويصر ) ( جند ( عرائس السماء ) ٧٧(شكل 
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 ملعرض الشخصي للفنان التشكيلي عبد اهللا محاسا، لوحة للفنان عبد اهللا محاس ) ٧٣( 

 .هـ ١٣٧٣: امليالد    .عبد اهللا محاس : اسم الفنان 

 .أا : املدينة 

 .هـ ١٣٩٣ـ١٣٩٢معهد التربية الفنية عام : املؤهل الدراسي 

 .تصوير : نوعه     .تكوين : اسم العمل 

 .سم ١٠٠×٢٠٠: املقاس  .اكريليك على خيش وقماش : اخلامة 

 .جتريدي : األسلوب 



٢٢١ 

وذاكرته احلاوية لكل ما يف الطبيعة األاوية من سـحر  .. من فيض مشاعره 
من جباهلا الشاخمة ومروجها اخلضراء وأشجارها الـيت تعانقـت أغصـاا    .. ومجال 
الذي قرأته .. فنظر هلا بعني املتأمل وأطلق بصره ليتملى بروعة هذا اجلمال .. والتفت

فتتجسد لوحته .. ا الساحرة وترمجته ريشة التشكيلي عبد اهللا محاس عيناه يف تضاريسه
، ) اخلـيش  ( بتقنية أدائه ، وأنسـجة خاماتـه   .. لتعكس لنا قدرته األدائية العالية 
.. النابضة بالفرح واحلنني للماضي ) .. االكريلك ( وتقسيمه لفراغه ، وأنظمة ألوانه 
 .مفعمة برسومها الزخرفية الفطرية 

بصياغات ) مستطيلة ومربعة ( من فضاء لوحته فضاءات هندسية متعددة جعل 
 . جتريدية هندسية قوية يف خطوطها وتكويناا املسطحة بنظام عجيب خلطوطه وزواياه 

حماوالً مللمة كل مـا يف  .. ال يريد أسلوباً تقليدياً يف لوحته وال يريد املباشرة 
لينشرها على فضـاء  .. ة برسومها الشعبية قريته اجلنوبية ، من مفردات ورموز تراثي

ليربز ما يف تلك الرسـوم  .. بعد أن أعاد النظر إليها مفرزاً مردوداً آخر هلا .. لوحته 
 .الفطرية من قيم مجالية كرسها احلس الشعيب 

أصبحت مساحاته اللونية مطرزة مبفرداته ورموزه وزخارفـه املربعـة الـيت    
) حصون ( والزخـارف املثلثة كوحدة )  ٧٨كل ، ش: انظر ( اشتهرت ا منطقتـه 

والشهـراين ) هـ ١٤١٨( وهي كمـا وصفهـا أبو عايل )  ٧٩،  شكل: انظر ( 
 ..عبارة عن جمموعة من املثلثات احلادة املتكررة جبانب بعضها البعض ) هـ ١٤٢٠( 

أما شخوصه التجريدية فجعلها جتتمع وتتركز يف ميني العمل يعكس من خالل 
أما تلك الدوائر امللونة املتجاورة اليت تتكرر يف أعمالـه  ، عهم إىل عاداته وتقاليده جتم

معتمداً يف لوحته على خطوطه .. يرمز ا إىل وحدة األسرة والعالقات احلميمة بينهم 
وكأنه يبحث عن معان باطنيـة يف جمموعـات   .. السميكة والرفيعة .. احلادة واللينة 

طة تارةً واملتقاطعة تارةً أخرى خبطوطه األفقية اليت جعلها حتيط خطوطه العمودية املرتب
 .مبفرداته 

جعل من وحدته الزخرفية املربعة مركزاً رئيسياً يف لوحته ، يقـف جبوارهـا   
وبألوانــه  .. جمموعة من شخوصه التجريدية وقد أحاط وحدته خبطوطه السـميكة  

يكـرر وحدته الزخرفية .. ى عالقته اأو حيافظ عل.. كأمنا يريد أن حيميها .. القامتة 



٢٢٢ 

اليت ختلى تدرجيياً عن بعضاً من .. بتحركه وبصعوده على فضاءاته اهلندسية ) املربعة ( 
 .لتتحول وحداته إىل مثلثات كررها هي األخرى لينتج لنا إيقاعاً يف لوحته .. تفاصيلها

يعـرب  .. عاالته مشحون بعواطفه وانف.. نلمس يف مساحاته اللونية عامل خيايل 
فاللون بالنسبة له ليس جمـرد عنصـر   ..فيها عن إحساسه بالواقع، وحنينه إىل املكان 

تشكيلي ينضم إىل جمموعة عناصره األخرى إمنا هو وسيلة للتعبري واالنطالق والكشف 
عن حياة اللون ونبضه وجيعل منه كائناً يعيش يف لوحته السيما وإنه يرمز به للماضـي  

اليت عاشها وتأملها وتعلق ا ..  اوية ففرشاته اللونية طل بأمطاره امللونة والبيئة األ
مطلقاً العنان لذاكرته لتركض حيناً علـى املـدرجات الزراعيـة    .. يف قريته اجلنوبية 

اليت تلونت باألخضر العشيب، الذي يتألق على لوحتـه  .. خبصوبة أرضها.. األاوية 
لعامل قريتـه اجلنوبيـة يف مواسـم    .. أما عاطفته الدافئة ..  تارةً غامقاً وتارةً مصفراً

وحيناً آخر يصعد بذاكرته ) ..  األصفر(تؤكدها اختياراته الدافئة من اللون.. احلصاد
ليهمس لونـه الـبين يف   .. متأمالً ارتفاعاا وخدوش حجارا الصامتة .. قمم اجلبال 

 ال متل من معانقـة الغيـوم املمطـرة    فضاءاته بعشق الفنان لتلك اجلبال العالية اليت
يف لوحته تعلو وترتفع مع ارتفاع ) البنية القامتة ( لتأيت خطوطه السميكة .. والضباب 

فيزيد لوحته فرحةً وجـة  ) احلار ( أما لونه  األمحر ..  اجلبال اجلنوبية لتعانق مفرداته
 .ا كما هي تلك حلظات السعادة واألفراح اليت تسكن قلوب أهله.. 

.. وأفراحـه  .. بكل سـحره  .. وأخرياً تقـول لنا لوحته هذا هو اجلنوب 
ووظفه بنجاح ، لتعرب عنـه ريشـته   ) عبد اهللا محاس ( احتضنته ذاكرة .. وبساطته 

بأسلوب جتريدي معاصر يتجلى فيه أصالته ووعيه ، يف مساحات لونية جمردة خبطوط 
 ..حمللية شكالً ولوناً وروحاً بسيطة ، تنهض من أعماقها املفردة التراثية ا
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 :املفردات يف اللوحة :                             املفردات التراثية 

 

                                                                                           

     

 )هـ ١٤٢٠الشهراين ،) ( املنطقة اجلنوبية ( زخرفة مربعة ) ٧٨(شكل 

 

 

 

                                                                                                                

 )هـ ١٤٢٢خليف ، ( من املنطقة اجلنوبية ) حصون ( وحدة زخرفية ) ٧٩(شكل 
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 هـ١٤١٨، معرض رؤى سعودية ،  محاس لوحة للفنان عبد اهللا) ٧٤(

 .هـ ١٣٧٣: امليالد    .عبد اهللا محاس : اسم الفنان 
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 .م ١٩٩٨:التاريخ     .جتريدي :  األسلوب

 



٢٢٥ 

ورغبة جاحمة يف الرجوع إىل عامل األجداد .. إحساس دفني محلته نفسه املرهفة 
فأثارت يف نفسه تلك املشـاعر  .. حيث أهلمته منطقة عسري إبداع ريشته .. األصيل 
 ليعرب على جسر احلنني إىل ذلك الزمن اجلميل فيسترجع تراثه العريق وما.. الصادقة 

فبنا لنفسه عاملاً خاصاً .. حيمل بني طياته من معاين سامية كادت أن تغتاهلا يد النسيان 
وبرؤيته الفنيـة  .. له أشكاله وألوانه أعاد تشكيله بأسلوب فريد حترر فيه من التقليد 

الذي اختاره حيمـل رائحـة ماضـيه    ) التجريدي ( املعاصرة يأيت قابضاً على أسلوبه 
فأقام بنيانه على الرمز واالختزال وربط اجلزء .. من حبور إبداعه اجلميل الذي يغرف 

فتجده يبدع ويعرب وحيتفل ببساطة مفرداته التراثية الـيت حتلـق ريشـته يف    .. بالكل 
) عبد اهللا محاس ( فتفصح لنا عن عالقة عميقة نشأت بينها وبني التشكيلي .. مجالياا 

 ..عسريي الذي سكن أعماله فبدأ جتريدياً رمزياً ينهل من تراثه ال

فعند النظر إىل أعماله جتدها ختلق لنا حالة خاصة من احلرية والدهشة بتلـك   
األلوان والرموز واألشكال والشخوص التجريدية  اليت تتالحم حيناً وتفترق حيناً آخر 

يعيدنا .. يعرب من خالهلا عن دالالت عظيمة محلتها لوحته دون اخلوض يف تفاصيلها .. 
خالهلا للقرى اجلنوبية بكل سحرها ومجاهلا طبيعة ولتلك البيوت احلاضنة لألسـرة   من

وما تتميز .. وما يدور بني أفرادها من عالقات محيمة )  ٨٠شكل ، : انظر ( اجلنوبية 
 ) .   ٨١، شكل: انظر ( به من عناصر معمارية كالنوافذ اخلشبية 

ليخلق لنا يف لوحته عـوامل  .. واقع ففي أعماله جتد مزجياً بني عاملي اخليال وال
خاصة تلقائية ذات رسوم فطرية استوحاهـا من تلك اليت تزين جـدران املنـازل يف   

ومن بساطة اخلطوط امللونة يف الزي )  ٨٢شكل ، : انظر ( كالوحدة املربعة ، عسري 
فكلها علقت يف ذاكرته ومألت فضاءاته بـاخلطوط  )  ٨٣شكل ، : انظر ( اجلنويب 
املربـع  ( لديه اهتمامات باخلط املستقيم والشـكل اهلندسـي   .. ضواء واأللوان واأل

عاجلها بأسلوبه البسيط وخاماته املتنوعة اليت تتداخل فيها ) بالذات واملثلث والدائرة 
ألوان اإلكريليك مع أنسجة القماش واخليش، تظهر يف لوحته احلركة بوضوح حبركة 

عت حبركة تعبريية تلقائية تؤكد على العشق اجلنويب  خطوطه ومساحاته وألوانه اليت توز



٢٢٦ 

فضاء مسطحه التصويري مأله مبجموعة من الغيـوم واملسـاحات الضـبابية    .. لديه 
إال أن أثرها ومعناها بـاقي يف  .. احلاضنة ملفرداته اليت أصبحت جمرد رموز وإشارات 

ترمجها بضربات فرشاته .. فتحولت إىل مكان عاطفي بألوانه املثرية لالنفعال .. لوحته 
اليت تأيت سريعة أحياناً أو عفوية وأحياناً أخرى تأيت لتؤكد على مساحة معينة ، فتعكس 
لنا لوحته سعيه التجرييب لربط خطوطه وألوانه ومواد تصويره األخرى بأرض الوطن ، 
حيث تتنوع خاماته ومالمسه ، ويتجلى وعيه يف اختيار جمموعاته اللونية فتعامل مـع  

لوينات دافئة من البين الذي عايشه يف الطبيعة اجلبلية الصخرية يف اجلنوب،  ومـن  ت
األصفر الذي حيمل حرارة الشمس احمللية ومن الربتقايل واألمحر الذي حيمـل طـابع   

ومن ، )  ٨٣، شكل: انظر ( احلس الزخريف والنسيج اللوين الشعيب واألزياء الشعبية 
 .وس ولون احلجارة يف املباين اجلنوبية القدمية األبيض الذي يعرب عن صفاء النف

يكمن جناحه يف توظيف املفردات التراثية بأسلوب جديد، جيمع بني التجريدي  
والتعبريي والرمزي املختزل،  فبالرغم من اجتاهه للتجريد إال أنه مل يتخل عـن حبـه   

كلية ولونيـة  وارتباطه بسمات الزخارف الشعبية ، حيث اختذ منها منظومات بنائية ش
تكشف عن إحساس الفنان العميق بشكل ومدلول املفردات التراثيـة سـواًء كـان    

 ..بشكلها العام أو مبا حتمله من معاين 
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 )هـ ١٤٢٢، الزهراين ( قة اجلنوبية أحد األمناط املعمارية من املنط) ٨٠(شكل 

 

                                                           

                           

 

 

              

 )هـ ١٤٢٢خليف ، ( نافذة بإطار خشيب حمفور من املنطقة اجلنوبية ) ٨١(شكل 
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 )هـ ١٤٢٠، الشهراين ( وحدة زخرفية مربعة من املنطقة اجلنوبية ) ٨٢(شكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )هـ ١٤١٧، أهالً وسهالً ( زي شعيب من املنطقة اجلنوبية ) ٨٣(شكل 
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 بإذن خاص من الفنان التشكيلي أمحد البار، لوحة للفنان أمحد البار ) ٧٥( 
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٢٣٠ 

يتجـول يف دروبـه اجلبليـة    .. مضى خبطواته على سفح ذلك اجلبل الشامخ 
وقد تناثرت على جبينها قطـرات  .. الوعرة اليت سكنتها تلك احلجارة القوية القاسية 

فتتوارى مسرة اجلبال خلف .. وخرجت من بني جنباا أشجار العرعر البامسة .. املطر 
فجلجل صوت الرعد وامتزج حبفيف األشجار ليعزف .. البهي  ذلك الثوب األخضر

وعلى قمة اجلبل أطلت تلك الشجرة الضـخمة تقـف   .. أمجل مقطوعة مسعتها أذنيه 
فأسند ظهره إىل جذعها احلنون يتنفس الصعداء وقد .. بثبات تستمع إىل مهس النسيم 

.. قطـرات املطـر    تعطر املكان برائحة العشب األخضر وأوراق العرعر اليت أذكتها
 ..فتسللت برودة اجلو إىل حنايا روحه وأنعشت فؤاده 

بتراثه الذي نقش أثره يف قلب مـن  .. إنه اجلنوب جبمال طبيعته وسحر ألوانه 
فكيـف بـه كفنـان    .. تغىن به ساكنوه وأر مجاله زائروه .. رآه وزرع يف وجدانه 

.. عة بالده وجذورها العريقة مشدود إىل طبي، تشكيلي يبحث عن األصالة يف أعماله 
وحيث اململكـة  .. فهو أحد أبناء املدينة املنورة الذين وثقوا تراثها وال يزال ينهل منه

ليحمل لنا بني جناحيه عبـق  .. هي مكمن روحه جتده كطائر مسافر حيلق يف أرجائها 
يصر . ) .منظر من اجلنوب(أمحد البار و ليالتشكي.. طبيعتها وذكريات ماضيها امللون 
 ..   على توثيقه وطرحه بأسلوبه املميز

أنشـأ حواراتـه   .. تأمل طبيعته اجلبلية وأمناطه املعمارية وانبهر جبماله وألوانه 
بنقوشه وزخارفه الفطريـة  .. ليشتعل إبداعه ومتتلئ فضاءاته ذا اجلمال.. الفنية معه 

جلمـايل حيـث املثلثـات    اليت أبدعها الفنان الشعيب فجعلها يف غاية الدقة والتناسق ا
: انظـر  ( وكثرة مبانيـه  )  ٨٥، ٨٤شكل ، : انظر ( واخلطوط املستقيمة املدروسة 

فتضـج لوحتـه   .. اليت اختبأت بني مساحاته الضبابية امللونة ) ..  ٨٧، ٨٦شكل ، 
) األخضر والبين واألزرق ( مازجاً بني املتوافقة منها ، بأروع األلوان العالية االنسجام 

فكأن ألوانه حتدثنا عـن الطبيعـة   ) .. األمحر واخلضر ، األزرق والربتقايل ( باينة واملت
الذي ملك لبه وهـز إحساسـه وأثـار    .. الساحرة لتحكي لنا قصة ذلـك املكان 

فيحكي لونه البين والربتقايل الذي سيطر على لوحته ومألها عن الزخارف .. مشاعره 



٢٣١ 

زيل جلبال شاخمة  تفنت النظر جبماهلـا وقـد   وعن قصة العشق األ.. اخلشبية احملفورة 
يف أسـفلها  .. اخضرت والتفت أشجارها حيناً وأصبحت صخوراً جرداء حيناً آخراً 

الذي جيود باألمطار فتسـقي  .. وقي قممها يتعانق السحاب .. الوديان  متوج باحلياة 
فتعبق منه روائح  حدائقها الغناء ومروجها اخلضراء بلوا العشيب الذي تناثر بني ألوانه

مشـهد  .. ليبقى األخضر يف لوحته لوناً نراه وعطرا  نستنشقه .. الكادي والرياحني 
فيختلف من صباح إىل مساء ومن مشهد الصفاء .. مجيل متجدد بتعدد ألوانه وأوقاته 

تأمل السماء .. فاختلفت نظرته له من زاوية ألخرى .. إىل مشهد السحاب والضباب 
.. سحب والغيوم بلوا األبيض الذي تفتت وانتشر يف آفـاق لوحتـه   وهي تتلبد بال

) يف يسار لوحته ( ليسطع لونه األمحر ويثور .. ورأى وميض الربق يسطع يف السماء 
) .. كلما اجتهنا لليمني ( فنجده أمحراً صرحياً أو ممزوجاً بدرجات من الربتقايل الدافئ 

: انظـر  ( تلك األزياء اجلنوبية ذات اخلطوط امللونة فرمبا يعيدنا البار بألوانه الدافئة ل
لتذوب حرارة ألوانه وتنصهر يف لونه األزرق البارد الذي نرى فيه ) ..  ٨٨شكل ، 

 .. يف لوحته اء حمدثاً بذلك توازناً تشوبـه ملسات لونية محر.. زرقة السماء املمتدة 

.. ة وأجساد أشخاصه وقد أصبحت تلك الطبيعة حضناً آسراً ملفرداته التراثي 
يبحث بوجودهم يف لوحته عن احلياة .. الذين وقفوا متجاورين جتمعهم احملبة واإلخاء 

معرباً عن ذلك العامل بأجواء جتريديـة رمزيـة   .. بكل ما حتمل من فرح وأمل وحب 
فبأنامله حفـر مفرداتـه   .. باستخدامه لتقنية احلفر املتعددة اليت تعتمد على الطباعة 

وبأحبار خاصة بدأ ) .. الالينو ( الزخرفية اليت احتفظ ا يف خميلته على قالبه ورموزه 
لتبقـى أمامـه   .. اليت جعلها تتجمع وتتالشى مث تظهر من جديد .. بطباعة وحداته 

متيزت بالوحدة يف .. مصورة ذكرى لألبد يف لوحة عكس فيها خياالته العميقة ملا رآه 
ته اليت اختفت خطوطها وتفاصيلها ومل تظهر واضـحة  املوضوع وتوزيعه املتقن ملفردا

وكأنه يشري إىل اختفاء تلك املفردات والزخارف نتيجة التطـور وانتشـار العمـارة    
أما ألوانه احلاملة .. احلديثة واليت على أثرها اختفت تلك األمناط والزخارف امللحقة ا 

 ..ثاً فسكبها باتزان ليجعلها تعبق برائحة اجلنوب طبيعةً وترا
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 :املفردة يف اللوحة :                                            املفردة التراثية 
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 )تصوير الباحثة ( أحد األمناط املعمارية يف الباحة ) ٨٦(شكل 

 

 

 

 

 

 )هـ ١٤٠٧، الرفاعي ( أحد األمناط املعمارية يف منطقة اجلنوب ) ٨٧(شكل 

 

 

 

 

 

 )هـ ١٤١٧أهالً وسهالً ، . ( الزي اجلنويب ) ٨٨(شكل 
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 هـ١٤١٨، معرض رؤى سعودية ، لوحة للفنان علي الرزيزاء ) ٧٦(

 .م ١٩٤٤: امليالد     .علي الرزيزاء : اسم الفنان 

 .الرياض : املدينة 

 .م ١٩٧٩دبلوم يف هندسة الديكور ، : املؤهل الدراسي 

 .قصائد املطر : اسم العمل 

 .تصوير : نوعه 
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حتمله النسمات بأكفها احلانية يتأمـل  .. رحلة مثرية يف أفق مساء جند يسافر يف 
فرمسها كما رآهـا  .. غيوم الذكريات لتحكي له قطراا عن األجداد وبيئة الصحراء 

 ..عاملاً جديداً له فلسفة ورؤية خاصة لديه 

كانت نشأته يف بيئة الصحراء القاحلة اليت تفترشها كثبان الرمال وتعبث حبباا 
تظل مشسها متوهجة ال متل البقاء يف صفحة السماء ينعكس ضـوءها   ..أنامل الرياح 

 ا اخلادع حـىت  .. على جبني الرمال الذهبية لتزيدها حرارةً ولظىجيذب الرائي سرا
 ..إذا أتاه ال يراه شيئاً 

يف بيئة الصحراء قد هجر املاء وجه األرض فبدت حزينةً بائسة تشتاق للقائـه  
قد جف العشـب وهزلـت   .. امل احلياة تتضاءل وتتناقص وبدت مع.. وحتلم بعودته 

وارتفعت األكف للموىل القدير بـأن  .. الدواب وبدت األشجار أغصان بال أوراق 
فيشاء الرمحن الرحيم بأن يعم فضله األقطـار بـرتول   .. يزيل الغمة ويغيث األمـة 

 .. األمطار 

إن له .. وب تالمس شغاف القل.. يف هكذا ظروف يكون للمطر فرحة خاصة 
مذاقاً خاصاً تستلذ العيون بالنظر إليه وتطرب قطراته النفوس ويج رائحته املشـاعر  

قصائد نظمتـها خميلتـه وأبـدعت    .. فتنشد قصائد تسطرها على صفحات القلوب 
قصائد بال حروف أو كلمات بل شيدت أبياا بزخـارف جنديـة   .. قافـيتها ريشته

قصائد ال تنتمي لبحور الشعر اليت نعرفها بل .. اا تروعك جبمال أشكاهلا وطالء ألو
اجتمعت فيها فلسفـة وروح فنان وحماولته لتمثيل نفسه وشخصيته بتمثيـل بيئتـه   

قصيدة ارتبط تـاريخ منشـدها بـالفن    ) قصائد املطر ( لينظم لنا منهـا .. النجدية 
احلركة التشكيلية الشعيب النجدي الذي عرب من بوابته ليضع لنفسه خطاً مميزاً داخل 

يف طريقة معاجلة الزخرفة الشعبية وتطويعه هلا باستخدام معاجني وألـوان  .. السعودية 
فبمجـرد النظـر   .. ذهبية خاصة يف لوحة فنية متتلك مقومات اجلمال واإلار معـاً  

للوحته تتعرف على مفرداته املستمدة من  ذاكرته اليت أصبحت متحفاً تراثياً فنياً حيمله 
كونه مهندساً معمارياً وفناناً تشكيلياً رائداً له بصمته الواضحة على .. أينما ذهب  معه

قصائد أبدعها بفلسفة خاصة محلتها نفسه .. علي الرزيزاء .. املستوى العريب واحمللي 
مجع لنا فيها زخارف األجداد مث نثرها على فضاء مسطحه كما تـتــناثر قطـرات   

كما تغريت األحوال برتول األمطـار  .. تغريت يف هيئتها قد .. املطر من تلك الغيوم 
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بأشكال متقاربة أحياناً ومتباعدة أحياناً أخرى متاماً كما هي الغيوم تقترب من بعضها 
 .. أحياناً مث تنتشر أحياناً أخرى 

لوحة حتكي وضع احلياة يف جزيرتنا العربية ودور املطر يف حياة ) قصائد املطر(
فمن خالل املطر تـدب  .. دهم على اهللا مث عليه يف أمورهم احلياتية باعتما.. األجداد 

احلياة يف أرجاء الوطن وينبت الزرع وتسقى الدواب اليت يعتمدون عليها يف حـرفهم  
.. فيعم اخلري ومتتلئ األنفس باحلياة فتزرع وتسقي وحترث وتبين وتزخرف .. السائدة 

وكان .. زاً على الزخارف املوجودة فيها مثله الرزيزاء من خالل العمارة الشعبية مرك
.. لنشأته يف جند ذلك احمليط الغين باملعطيات الشعبية دور يف اتكاءه عليها وتأثره ـا  

لتأيت لوحته حتتضن جمموعة من الزخـارف النجديـة الدائريـة املستمدة من الزهرة 
امتداد عمودي من لتنبثق ب.. ، والزخارف املربعة )  ٨٩،  شكل: انظر ( أو النجمة 

أسفل اللوحة إىل وسطها، تزخرفت ا لوحته كما كانت تزخرف ا البيوت فكانت 
جعلها وكأا تنبت مـن األرض وقـد   .. قلبها النابض ومصدراً يتباهي أصحاا ا 

تعانقت وتشابكت كاألشجار عندما تتعـانق أغصـاا   .. تنوعت أشكاهلا وأحجامها 
بأسلوب يسعى من خالله إىل .. حلياة حينما يرويها املطر وختضر وتورق وتدب فيها ا

تبسيط الواقع وحتليله، فتأيت صور زخارفه اهلندسية من الواقع لتمتزج برؤيته الواعيـة  
كأا ارتدت ثوباً جديداً صممه .. وبتصوره ليدخلها بصورا اجلديدة يف حيز لوحته 

أحسن السيطرة عليها خبربته ومتكنه من وخاطه هلا وطرزه بألوانه ومعاجينه اخلاصة اليت 
ال حتدوه خماوف من اللجوء إىل حتطيم الصورة الذهنية لزخارفه الشعبية اليت .. أدواته 
مثل .. تتكون من قطع صغرية متراكمة غري واضحة املعامل ) يف أسفل العمل ( جعلها 

بنـاء وإنشـاء    من خالهلا حالة البالد قبل األمطار ومن خالل هذا الركام هاهو يعيد
حمـاوالً  .. وحداته الزخرفية الدائرية ليسترجع شكل مفرداته وزخارفه من ذاكرتـه  

اقتناص بعضاً من تفاصيلها الدقيقة ، ليطوعها إىل شكل يتوافق مع أفكاره اليت يريـد  
تتكرر وحداته الزخرفية بشكل متراكب فيأيت بعضاً منها مكتملة وبعضـها  .. طرحها 

متتد اياا لتصعد لألعلى، خترج من بني زخارفه الدائرية وحـدة  اآلخر غري مكتمل، 
زخرفية مربعة لينتقل بعني الرائي من اخلطوط اهلندسية الدائرية إىل اخلطوط اهلندسـية  

وللموازنة بني )  ٩٠،  الشكل: انظر ( احلادة ، استمد زخارفها من زخارف األبواب
طار املربع، جاعالً وحدته الزخرفيـة  وحداته أدخل بعض الوحدات الدائرية داخل اإل
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املربعة حتتل مركزاً رئيسياً يف العمل وتنتهي بشريط زخريف أفقي يتكون من جمموعة من 
مث يعود ليكمل تكرار وحداته الزخرفيـة الدائريـة   .. الدوائر مكررة بشكل منتظم 

ية أسـفل  مستخدماً فيها التكبري والتصغري والتفكيك لتكون امتداداً لزخارفه الشـعب 
جعلها تظهر وختتفي ، مث تظهر من جديد حىت تعانق أعلى مستوى يف لوحته، .. العمل 

ولكي يوازن بني وحدته الزخرفية املربعة ، أوجد الفنان بعض اخلطوط العمودية غـري  
منتهية يف أعلى اللوحة لتكون امتداداً خلطوطه العمودية يف الوحدة الزخرفية املربعة ، 

ومن أسفل العمل تقودنـا خطوطـه   .. يقود عني الرائي باجتاه األسفل ولعله يريد أن 
الدائرية إىل األعلى ، وبذلك تظهر لوحته يف حركة مستمرة مـع حركـة خطوطـه    

 .واجتاهاا 

حتمل اختياراته اللونية احلس الزخريف الشعيب الذي يتميز بـاأللوان اجلميلـة   
ضافة أو مـزج حرصـاً منـه علـى     واحملددة يف األزرق واألمحر واألصفر دون أي إ

جاعالً للوحته حيـاة  .. خصوصية اللون الذي متيزت به النقوش والزخارف الشعبية 
خاصة ا ، فيحاول أن جيعل عشقه للبيئة النجدية ينبثق من خالل لوحته اليت نرى يف 

 ..خلفيتها التضاريس النجدية برماهلا الذهبية الساخنة اليت طاملا غاص بوجدانه فيها 
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 )هـ ١٤٢٢، الزهراين ( وحدة زخرفية من منطقة جند ) ٨٩(شكل 

 

 

 

 

 
 )الرياض ( باب مزخرف من منطقة جند ) ٩٠(شكل 
 ) Traditional Crafts of Saudi Arabia( 

 



٢٣٩ 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 هـ١٤١٨، معرض رؤى سعودية ، لوحة للفنانة شادية عامل ) ٧٧(

 .شادية عامل : اسم الفنانة 

 .مكة املكرمة : املدينــــة 

 .بكالوريوس أدب اجنليزي ، جامعة امللك عبد العزيز : املؤهل العلمي 

 .تصوير : نوع العمل 

 .اكريليك : اخلامة 

 . جتريدي تعبريي : األسلوب 
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هـي عـوامل   .. نتجول يف عوامل لوحتها يغمرنا إحساس باالنتماء إليها  عندما
عوامل حتمل احلـب لـألرض   .. متولدة من ذاكرا وأحالمها املطوية يف ثنايا روحها 

عوامل .. وتضاريسها ، فيختفي اجلسد اجلغرايف وخيتزل يف رموز وألوان تدفعنا للتأمل 
فنانة قدمت نفسها للساحة .. امل شادية عامل هي عو.. مزدمحة مليئة باحلركة والبساطة 

ولدت يف مكة املكرمة .. التشكيلية، بفنها املعاصر املتميز القادم من جذورها العريقة 
ومن مجال هاتني املدينتني، وطقـس  .. وقضت طفولتها على جبال السراة يف الطائف 
 .تشكل فنها .. مناخامها املتناقض احلار والبارد ، ورقة ذكراها 

لتمنح لوحتها أحاسيسها الصادقة جتاه أرضها وتراثها الذي تسـعى إلعـادة    
نابعة من عالقتها باملاضي من الزخارف الشعبية اجلنوبية .. توظيفه يف مفردات حديثة 

ونقـوش الثيـاب وألواـا    )  ٩٣، ٩٢،  ٩١شكل ، : انظر ) ( حصون(كوحدة
عاشت الطبيعـة اجلبليـة يف   .. رض وتشكيالا، من اجلماليات امللتصقة بالطبيعة واأل

استمدت لوا األمحر من ، ) األخضر والربتقايل ( الطائف ببساتينها وقراها بـألواا 
ومن ثياب البدويات يف اهلدى تشكل لوـا  )  ٩٤انظر شكل ، ( األنسجة الشعبية 

.. ويف خميلتها صور لفضـاءات احلـرم املكـي    ) ..   ٩٥شكل ، : انظر ( األزرق 
.. احته املزدمحة بأجساد احلجاج للطواف حول الكعبة ، واحلمام بلونه األبـيض  وس

استمدته من لـون  ) يف جزءها السفلي ( الذي ظهر يف خطوطها ، أما سواد لوحتها 
الربتقـايل واألمحـر   ( ويف ألواا احلارة .. الكعبة وعباءات املطوفني وعباءات النساء 

 .. كة حيضر احلر الالفح يف م) واألصفر 

فمألت مساحتها بذاكرة املكان، الذي حولته إىل .. شادية عامل رأت ذلك كله 
لتلك .. جتعلنا نراها يف حالة تأمل دائمة .. رموز ونقوش تبدو يف حالة حركة مستمرة 

حيضـر  .. األشكال واملساحات امللونة ذات األحجام املختلفة اليت تكتظ ا لوحتها 
وازديـاد  .. احلجاج ببيت اهللا ومن تكوم حبات الـربد  ازدحام رموزها من ازدحام 

 ..هطول قطرات املطر  يف الطائف 

.. تأيت قابضة على أسلوا التجريدي التعبريي الشديد اخلصوصية والتفـرد   
الـيت  .. ماضي ختلت عن حماكاة أشكاله.. الذي اختارته حيمل رائحة املاضي اجلميل 

حـىت أصـبحت   .. ىل حالة من التدفق التعبريي لتتحول أشكاله إ.. تلونت بأحالمها 
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وإيقاعاا املتعددة ، تتعامل مـع  .. رموزها وخطوطها بتفاصيلها الدقيقة غنية باحلركة
واليت مزجتها خبطوطها ) األفقية والعمودية واملنكسرة واملائلة( خطوطها املتنوعة حبذر 

يف مساحات لونية .. لني فنجد اخلط اهلندسي يتحول فجأة إىل خط .. العضوية اللينة 
ويظهر .. حتمل مسات الفن اإلسالمي بتبسيطه للعناصر وجتريدها .. متداخلة متشابكة 

 ..يف داخلها روح التراث والبيئة 

فتبدع ، وتروض بياض لوحتـها  .. وتبقى ريشة شادية عامل تتجول يف لوحاا 
 توظيف مساحاا الدقيقة تظهر مهارا يف.. لتمأله مبساحاا امللونة وخطوطها بنجاح 

ويف مزجها بني ألواا احلارة .. وأشكاهلا وخطوطها املتماسكة اليت تعكس قيماً مجالية 
فبالرغم من كثرة ) األمحر واألخضر(واملتضادة ) األمحر والربتقايل واألزرق ( والباردة 

طعة زخرفية خطوطها وألواا إال أا سيطرت عليها بكل اتزان فظهرت لوحتها كأا ق
حتمل حساً شعبياً وثراًء لونياً، أو كأا مقطوعـة موسـيقية شـعبية    .. شعبية واحدة 

يؤخذ عليها عدم اهتمامها بعنصر الفراغ بـني  .. متعددة األحلان وذات إيقاع واحد 
 ..أشكاهلا والذي حيقق الراحة لعني املشاهد 
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) وبسـط ومسـاند   من سدو ( ومكوناا ) بيت الشعر(وتعترب اخليمة الشعبية

واليت تتميز بكثرة وتنوع  زخارفها الشعبية إحدى املوضوعات الـيت اهـتم الفنـان    
 .التشكيلي بتوظيفها 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 .نسيج شعيب ) ٩٧(شكل .                    نسيج شعيب ) ٩٦(شكل 
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 املعرض العام الثالث عشر ملناطق اململكة، لوحة للفنان سعود العثمان ) ٧٨(

 هـ١٤١٦يف الفنون التشكيلية لعام 

 .سعود العثمان : االسم 
 .هـ ١٣٧٦: امليالد 
 .وادمي الد: املدينة 

 .دبلوم معهد التربية الفنية : املؤهل الدراسي 
 .من البادية : اسم العمل 
 .تصوير : نوع العمل 

 .ألوان زيتية : اخلامة 
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فيسطر بأناملـه وريشـته وألوانـه أروع    ، يغلب على لوحاته املنحى البيئي 
ـ .. اللوحات دوادمي التشكيلي سعود العثمان أحد األعضاء املؤسسني جملوعة فناين ال

حيث الدوادمي مسقط رأسه ومكمن روحه يعترب البيئـة وموروثهـا   .. التشكيليني 
.. الشعيب مصدراً هاماً للفنان التشكيلي ليتفاعل داخلياً مع ثقافته وخربته وانفعاالتـه  

يف لوحته الشاعرية خيتلط احللم بالواقع واخليال احمللق يف بيئته الصـحراوية البدويـة   
حراوية الشاسعة واليت شاهد فيها بيت الشعر بلونه األسود وقـد  ذات املساحات الص

وقد نصـبت أعمدتـه   ) حسب العادات والتقاليد ( قسم تقسيماً خاصاً يف استعماله 
اليت أصبحت حضناً آسـراً لتلـك البيـوت    .. اخلشبية وسط كثبان الرمال الذهبية 

د مجيل اهتزت له مشاعره مشه.. املكترتة لزخارف شعبية فطرية أبدعها الفنان الشعيب 
 .. وأحس مبا فيه من تناسق يف خطوطه وألوانه 

يبحث يف مفرداته وأشكاله عن ماضيه الضائع وتراثه املندثر فيستحضر ذلـك  
علـى قمـاش   .. املاضي الذي أحب أن يراه من زوايا متعددة ليعيد تشكيله وحياوره 

سجام واليت تكاد تنحصر يف األمحر لوحته الزيتية من خالل مساحاته اللونية العالية االن
واحملفوفة االت من الضوء فأدرك متاماً أسرار هـذه األلـوان   .. واألزرق واألصفر 

األصيلة ليخلق بذلك عوامل لوحته من أنظمة ألوانـه اليت جعلها تتـوزع وتتجـاور   
يـة  يغادر أشـكاله الواقع .. وإيقاعه وتقسيمه لفراغه يف أفق لوحته املمتد .. وتتنوع 

مدهشة ، لكنها غنية باخلطوط واأللوان .. ليقدم لنا جتربة جمردة األشكال والصياغات 
ويلجأ .. اإليقاع  معرب عن عامله البدوي الذي استوعبه وأحس جبماله بأجواء جتريدية 

يف بناء لوحته إىل رموز بسيطة واحنناءات وأقواس وخطوط متنوعة غالباً مـا جنـدها   
) ..  ١٠٢،  ١٠١،  ١٠٠،  ٩٩،  شـكل : انظر ( ساند تسكن أنسجة السدو وامل

لتصبح عامل من األلوان و الزخارف الشعبية والعشق الطبيعي لبيئته البدويـة تاركـاً   
يسيطر على ألوانه اللون األمحر وميلؤها فيزيدها حـرارة  .. الروح تبدع ألواا باحلب 

ألزرق والربتقايل املصفر واليت تتخلله مساحات من ا.. ويتتابع وميتد إىل أعلى فضاءاته 
مجع تلك املساحات اللونية املزخرفة داخل بيت .. تندمج مع خطوطه البيضاء املتناثرة 

الشعر الذي تغطى بلونه األسود فكأنه يريد أن جيمعها يف مكان واحد ليحافظ علـى 
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يف بعض  حميطاً مفرداته بسمائه األزرق املمتد ، الذي تردد.. ما تبقى من ذلك املاضي 
 .. زخارفه اليت تنوعت وازداد إيقاعها بتنوع مساحاته واجتاهاا 

بساطة .. سعود العثمان يعرب بريشته عن حياة البدو املتميزة بالبساطة والقسوة 
حيام وأدوام ومسكنهم البسيط بأبسطه امللونة ذات النقوش والزخارف الشـعبية  

.. وصفاء مسائها واتسـاعها وغموضـها    وقسوة مناخهم بأجوائه احلارة.. الفطرية 
وهدوئها الذي ال يعكره إال مهس الرمال العازفة عندما تتناقلها الريـاح يف دوامـة   

فتتقـاطع وتتـداخل    .. لتزداد معها حركة خطوطه ومساحاته وتنوعهـا  .. متحركة 
مساحاته األفقيـة مع العمودية من خالل توليفات لونية شـفافة عاليـة االنسـجام    

لتترجم لنا تلك اللحظات االنفعالية ورؤيته الفنية جتاه ذلك املكان الـذي  .. عبري والت
خارجاً بذلك عن كل ما هو تقليدي مندفعاً بـذلك  .. استوعبه وأحس به وعرب عنه 

 ..لصياغة جديدة ناجحة 
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ادات والتقاليد والتراث ، واململكة العربية السـعودية هلـا   تعرب األزياء عن الع

أصوهلا وجذورها التارخيية ، ومبا أا منطقة صحراوية أتت أزياؤها ومالبسها مرتبطـة  
ومتناسبة مع طبيعة البيئة الصحراوية يف األلوان الصاخبة والشكـل الفضفــاض ،  

إن كانت تدور حول مبدأ أصـيل  ومن مميزات املرأة السعودية تنوع أزياؤها وتراثها و
ال يتغري وهو مبدأ احلشمة والوقار واألصالة فاملرأة النجدية هلا أزيائها وأثواا وكذلك 

أن مسـميات  :) هــ  ١٤١٧( املرأة اجلنوبية والغربية ، ويف ذلك ذكرت اليمـاين  
املالبس التقليدية للمرأة السعودية تتعدد حسـب االسـتخدام وطبيعـة القمـاش     

رف املستخدمة والوظيفة إال أا مجيعاً ال خترج عن أا جمموعة من قطع تبـدأ  والزخا
بستر الرأس وأغطية الوجه وقطع لستر األطراف وهناك مالبـس داخليـة وأخـرى    

 .خارجية 

אאאW
ة سـواًء كـان سادة حيث يستخدم احلرير كمادة أساسي: القماش املصنوعة منه  •

 .أو ملون و منقوش، والقطن أو الصوف 

ومن األلوان املفضلة اللون القرمزي والبنفسجي واألزرق بكافة درجاته : األلوان  •
وقد برعت املرأة السعودية يف اختيار األلـوان  . واألمحر واألخضر واللون األسود

 .تداخلة الصاخبة اجلذابة كما برعت يف التنسيق بينهما يف أشكال م

حيث يغطي التطريـز  ) التطريز ( ومما يلفت النظر يف املالبس التقليدية : التطريز  •
معظم الثوب من أعلى إىل أسفل بطريقة عمودية أو أفقيـة إضـافة إىل األكمـام    

، وتسمى " الزري " الواسعة ، وتستخدم يف التطريز خيوط معدنية تسمى خيوط 
املعدنية البيضاء الفضية باإلضـافة إىل  خيوط الذهب ، وكذلك تستخدم اخليوط 

 .خيوط احلرير األصلي 
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وهو اللباس الرئيسي للمرأة وهو رداء ساتر يغطي جسمها كله ويتدىل حـىت  :  א

ضفاض يتكون من قماش مسيك يكون لونه يكاد يالمس األرض ويغطي الكعبني وهو ف
 .غالباً اللون األسود 

) السبله ( بأنه هو لباس البدن ويطلق عليه البعض مسمى ) عاشور ( وعرفته 
وهو يعين الرداء الواسع الفضفاض وله فتحة مستديرة عند العنق مطرز خبيوط الذهب 

 .وحملى بالترتر 

ا متقاربة يف الشكل العام فجميعهـا  وبالنسبة ألشكال الثياب يف اململكة جند أ
 .   ساترة للبدن وفضفاضة وذات أكمام طويلة 

هي عباءة سوداء ذات لون واحد مسيكة جداً يوجد زخرفة علـى أطرافهـا   :  א
 .أحياناً ذات لون أسود 

حجاب يستر الوجه يربط إىل خلـف  : " بأنه ) هـ١٤١٥( عرفته عاشور :  א
بني ويطلق عليه البعض مسمى النقاب ألن به نقب للعني ويغلـب  الرأس من أعلى اجل
 ) .٦٦ص" . (عليه اللون األسود 

وميكن تعريفه بأنه غطاء يسدل على الوجه فيغطي أكثره ماعدا العينني ويشـد  
على اجلبهة بشريط قماشي مسيك منتهي بشريطني تربط خلف الرأس تتدىل من الربقع 

ملتراصة وحبال من اخلرز املتعدد األشـكال واأللـوان   بعض القطع الذهبية والفضية ا
 . واألحجام وبعض السالسل الفضية أو املعدنية 
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وظهرت األزياء السعودية يف اللوحة التشـكيلية بأسـاليب ورؤى خمتلفـة ،    
 :فظهرت بأسلوب واقعي تسجيلي يف األعمال التالية 

                                   
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 املعرض اجلماعي الثالث مدارس وألوان، لوحة للفنانة فوزية عبد اللطيف ) ٧٩(
 املركز السعودي للفنون التشكيلية

ثانوية عامة : املؤهل الدراسي     .جدة : املدينة   .فوزيه عبد اللطيف : االسم 
 .ألوان زيتية : اخلامة                .تصوير : نوع العمل 

       .هـ ١٤٢٣: تارخيه    .سم ٧٥×١٣٠:مقاسه 

    .عي الواق: األسلوب 
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.. بإحساسها الفطري نقلت حيوية احلارة الشعبية وجلسات وعادات النسـاء  
فنشعر عند تأمل لوحاا باألصـالة ،  .. فجسدت املواضيع االجتماعية الشعبية احمللية 

ـ .. والعالقات احلميمة اجلميلة اليت تشعرنا بالفرح والسـرور   ة الـيت رمسـت   الفنان
لتتجلى واقعيتها على لوحاا ، فهي تنتمي للمدرسـة الواقعيـة   .. مشاعرها الصادقة 

والكالسيكية ، تأثرت منذ بدايتها بأسلوب الفنان العاملي ليوناردو دافينشي ، اجتهـت  
إىل املدرسة الواقعية ألا تعتقد أا أقرب إىل الناس فاختذت الواقعية سبيالً للوصـول  

الفنانة الرائدة .. ندرك من خالل أعماهلا مدى ارتباطها بالتراث وتقديرها له .. إليهم 
 ..فوزيه عبد اللطيف 

يف أعماهلا تتجمع خالصة تقاليد الناس اليومية واالحتفاالت االجتماعية ، اليت 
لتصوغ  .. فاستلهمتها من فضاءات روحها .. تكونت وتراكمت يف خمزوا البصري 

فيعيشوا معها ماضيها الذي احتفت .. و مشاعرها بإحساسها الصادق  للناس ذكرياا
فتكون لوحتها مرآة لذاكرا احلاوية أدق التفاصيل اجلميلة يف ذلـك املاضـي   .. به 

استحضرت ذلك املاضي الذي رأته حبدقة عينها وتأملتـه  .. الضائع والتراث املندثر 
اليت برعت يف اسـتخدامها و أصـبحت   . .لتحتضنه لوحاا بألواا الزيتية .. بقلبها 

لتحكـي ريشـتها   .. ألواا مع ريشتها القلم الذي تسطر به أحاسيسها ومشاعرها 
حماولة احلفاظ على .. بالصورة معامل احلياة الشعبية ومظاهرها االجتماعية كيف كانت 

 ..وخاصة املنطقة اجلنوبية .. ما تبقى من تراثها يف عاداته وتقاليده 

تلك املدينـة الـيت   .. لطبيعة اجلبلية الساحرة يف أا مل يغادر خياهلا فجمال ا
مـن كـل   ) أا ( كحـزام ذهيب حييط بعروس اجلنوب .. حتتضنها اجلبال وحتيط ا 

استلهمته لتمتلىء فضاءاا بالصخور اليت تراكمت واحتشـدت يف يسـار   .. مكان 
ذي انتشر ليخفـي وراءه تلـك   وقد تغطى جزء لوحتها اآلخر بالضباب ال.. لوحتها 

 ..   املمتلئة بالروايب واجلبال املكسوة باألشجار والنباتات واألزهار .. الطبيعة اخلالبة 

رجل وامرأة وقد بـدت البشاشـة واالبتسـامة    ) عروسني ( يتصدر لوحتها 
: انظر( مرسومة على وجهيهما ومها يرتديان الزي التقليدي الذي تشتهر به منطقة أا 

يتميز هذا الـزي  .. والذي يعرب عن هوية املنطقة وطبيعتها اجلبلية ) ..  ١٠٣،  شكل
بتفرد وخصوصية يلفت إليه األنظار خبطوطه األفقية املختلفة السمك بألواا املتناغمة 
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فينبهر املشاهد جبمال خطوطه وألوانه .. ولوا األخضر ) األصفر والربتقايل ( الدافئة 
 ..اية اجلمال اليت تشكل لوحة يف غ

صورت الفنانة الرجل وهو يؤدي أحد الرقصات ممسكاً البندقية بإحدى يديه، 
جعلته واقفا وكأا تريد أن نتأمل معها الزي الذي يرتديه والذي يتكون من قمـيص  

وقد أسدل شعره ولـف  .. وعصا ) اجلنبية ( وإزار وحزام شد على خاصرته وخنجر 
لتفـوح مـن   .. يف تنظيم رائع ومجيل ..هار والرياحنيرأسه بعصابة تناثرت حوهلا األز

واليت تكررت يف زي املرأة يف عصابة رأسها الـيت  .. لوحتها الروائح األاوية اجلميلة 
ارتدا فوق عباءا السوداء ، ويف عقد الفل الذي يظهر على صدرها ، أمـا زيهـا   

جود زي خاص هلا ولعلها بالرغم من و.. جعلته الفنانة ال خيتلف كثري عن زي الرجل 
اليت أظهرت كفيها خمضبة .. تريد أن توضح مدى االرتباط والصلة بني الرجل واملرأة

 .. باحلناء 

فوزيه عبد اللطيف الفنانة اليت حوت ذاكرا صور املاضي اجلميل مبا حيمل من 
مـن  ال تربح خميلتها احلافظة لتلك الصور على ما هي عليه .. عادات وتقاليد وأفراح 

يكمن جناحها يف .. لتوثقها لنا بنجاح للمحافظة عليها .. فطرية يف ذلك الزمن العتيق 
إتقاا ألسلوا الواقعي واهتمامها بأدق التفاصيل املتمثلة يف الزي والضـوء والظـل   

 ..اليت برعت فيها وكأا تنحتها على فراغ لوحتها .. والكتلة 
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 )هـ ١٤١٧أهالً وسهالً ، ( زي شعيب من املنطقة اجلنوبية ) ١٠٣(شكل 
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 املعرض العام الثالث عشر، لوحة للفنان سامي البار ) ٨٠(

 هـ١٤١٦ملناطق اململكة يف الفنون التشكيلية لعام 

 .هـ ١٣٨٨: ميالده    .سامي عبد اهللا البار : الفنان اسم 

 .املدينة املنورة : املدينة 

 .بكالوريوس تربية فنية جامعة امللك عبد العزيز : املؤهل الدراسي 

 .تصوير: نوع العمل     .البدوية : اسم العمل

 .ألوان زيتية : اخلامة      .سم ٧٠×١٠٠: مقاسه 

 .واقعي : األسلوب 
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ياله الواسع عرب األفق البعيد لتحط ركابه على الصـحراء الشاسـعة   يسافر خب
بكثباا الرملية اليت ما برحت أنامل الرياح تعبث ا تاركةً تلك التعاريج الباهرة على 

فبالرغم من قساوة مناخها إال أا مل ختلوا من ساكنيها الذين ألفـوا احليـاة   .. جنباا 
والبدوية يف ذلك املكان املقفر هي شريانه .. ومشقة  على أرضها بكل ما فيها من تعب

فهي اليت تنسج بيتها .. حيث يقع على كاهلها الكثري من األعمال .. النابض باحلياة 
كما تقوم بكـل متطلبـات   .. البسيط وتغزل بيديها جدرانه امللونة بقطع السـدو 

ون عنواناً للوحته  لذلك اختارها الفنـان التشكيلـي سامـي البـار لتك.. األسرة 
 ) .. البدوية ( 

بكل .. املاضي وبداياته  فرداته وروعة ألوانه ليحتفي بذلكتأمل تراثه احلافل مب
فظلـت حمفـورة يف   .. وتلونت يف فكره .. ما فيه من زخارف ونقوش عاشت  معه 

فتجده يدور يف لوحته حول عامل املرأة  مبا حتمـل مـن   .. روحه ومس ا مشاعره 
وما ابتدعتـه لنـا مـن    .. والفن الفطري الذي نسجته بأناملها .. ت اإلبداع طاقا

بأسلوبه الواقعي كما اختزنتها ذاكرته ) البار ( صورها لنا .. مشغوالت رفيعة الذوق 
حيث ذكرى .. البصرية اليت تنبع من عالقته باملاضي بأدق خطوطه وتفاصيله وألوانه 

.. فتعكسها لنا كوامن مشاعره وأحاسيسه .. ا جدته ونقوش ثياا وألواا وتشكيال
فعندما تقبل لترى لوحته تنظـر  .. لتشعر بأنك تقف أمام ذلك اإلبداع الفين املتفرد 

تلك املرأة البدوية  إلينا بعينيها اجلميلتني ونظراا الساحرة والغامضة يف نفس الوقت 
فمـن  .. ور بيننا وبني هذه البدويةهنا أن ينشئ حواراً صامتاً يد) البار(فكأمنا يريد .. 

وكأا تدعونا لتأمل ذلك اخلمـار والـزي   .. خالل نظرا حتمل لوحته  قيماً تعبريية 
) ١٠٤شكل ، : انظر ( الشعيب الفضفاض والذي اشتهرت به قبيلة حرب يف احلجاز 

 حيث امتألت فرشاته به ليجسد من خالله  تفاصيله وثنايـاه .. ويتميز بلونه األسود 
وما حيمل من بساطة وأصـالة  .. اليت توزعت عليه إضاءته لننبهر جبماله ودقة صنعه 

: انظـر  ( فقد تلونت وتقاطعت خيوطه احلمراء لتزيد ثوا األسود مجاالً .. واحتشام 
ونرى عباءا السوداء السميكة اليت أسدلتها على رأسها وقـد  ) ..   ١٠٥شكل ، 

بدت وكأا سواد ) ..  ١٠٦شكل ، : انظر ( ية زينت أطرافها بتلك الزخارف الفض
أما برقعها .. ليل الصحراء احلالك وقد انتثرت فيـه النجوم وتألألت بربيقها الالمع 

فزادها مجاالً عندما شد بشريطه املطـرز علـى   ) ..  ١٠٨،  ١٠٧شكل ، : انظر ( 
ـ  )  ١٠٩شـكل ،  : انظر ( جبهتها وقد اصطفت فوقه حبات اخلرز   ه  وتـدلت من
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ليغطي معظم وجهها ) ..  ١١١، ١١٠،  شكل: انظر ( السالسل الفضية والذهبية 
تدفعنا لتأمل تلك املشغوالت املطعمة بزخارفها التقليدية .. وال يظهر منها غري عيناها 
واليت حاكتها وغزلتها بأناملها يف غايـة  ) املربعة واملستطيلة(الفطرية بأشكاهلا املختلفة 

ومع بساطة مـا ابتدعتـه   ) ..  ١١٣، ١١٢شكل ،: انظر ( جلمايل الدقة والتناسق ا
يف حياا القاسية اليت عاشـتها يف  .. بتلك األشرطة واخليوط امللونة وزيها املزركش 

بألواـا  .. إال أا  أحبت أن تدخل البهجة والفرح على حياـا  .. خيام  الصحراء 
هر لنا بعضها بتفاصيل واضحة لكن سرعان فأظ)  األزرق والربتقايل ( الفاحتة املتباينة 

ما تزول تلك املساحات املزخرفة وتتالشى وسط حدة ضوء الشمس وأشعتها الساطعة 
ظهرت زخارفها يف شرائط عمودية وكأا امتـداد لتلـك   .. اليت تسللت من بينها 

سط و) البدوية ( حيث جعلها .. املزينة  لثوب البدوية )  األفقية والعمودية(اخلطوط 
يلبث أن ميأل لوحته حياة وجة لكنه ال .. يزيدها ثباتاً ورسوخاًلوحته بلوا األسود ل

بتلك األلوان اجلميلة اليت حتملها األشرطة الزخرفية واليت من األفضل التأكيد علـى  
 .. عنصر اخلط فيها 

  يريـد .. وبذلك استعاد لنا البار تراثه  بلوحة محلت داخلها حنيناً إىل املاضي 
ننظر إىل  حياـا وقسـوا   .. أن نرى معه تلك العوامل اليت تعيش فيها املرأة البدوية 

وطريقة عيشها يف الصحراء وطنها األصلي حببات رماهلا اليت  نراها  تتطـاير لتنشـر   
ليختلط ذلك اللون بلون السماء األزرق الصايف .. لوا الذهيب الرباق يف أفق لوحته 

الذي خطه بريشته املغموسة بذلك التراث الذي أراد أن .. شيء الذي ال يعكر صفوه 
 ..حيتفي  وحيتفظ مبا بقي منه صورةً وروحاً 
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 زي من قبيلة حرب يف احلجاز) ١٠٤(شكل 
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 .عباءة مطرزة ) ١٠٦(شكل 

 

 

 

 

 

 

 

 )جمموعة الباحثة ( برقع من منطقة احلجاز ) ١٠٧(شكل 

 

 

 

 

 

 
 برقع من منطقة احلجاز) ١٠٨(شكل 
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 )جمموعة الباحثة ( ع جزء من برق) ١٠٩(شكل 

 
 

 

    
 )جمموعة الباحثة ( جزء من برقع يف منطقة احلجاز ) ١١٠(شكل

 

 

 

 

 )Traditional Crafts of Saudi Arabia ( جزء  من برقع  )١١١(شكل 
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 )جمموعة الباحثة ( جمموعة أشرطة زخرفية شعبية ) ١١٢(شكل 

 

 

 

 

 

 
 )جمموعة الباحثة (  شريط زخريف) ١١٣(شكل 
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كما ظهرت األزياء السعودية يف اللوحة التشكيلية بأساليب أخرى متعددة غري 
الواقعية يف العديد من األعمال ، ومن أهم األعمال اليت وظفت األزياء أعمال الفنان 
زمان جاسم ، حيث عرف  بتجربته الفنية اخلاصة مبفردات ورموز التـراث الشـعيب   

صة السدو واألقمشة النسائية ذات الزخارف الشعبية ، الـيت أصـبحت   احمللي وخا
موضوعاً مالزماً له يف جتاربه الفنية األخرية ، اليت تدور حول فهم الفنان الواعي لتراثه 

 ..وحتقيق اخلصوصية اليت جيب أن يتميز ا الفنان التشكيلي السعودي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فنان التشكيلي زمان جاسمموقع ال، سم ان جالوحة للفنان زم) ٨١(
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عندما تقف أمام أعماله جتده ينسج ويغزل بريشته  مهرجانـاً مـن اخلطـوط    
يف مساحاته امللونة واملطرزة خبياالته اليت يستعيد مـن خالهلـا   .. واألشكال واأللوان 

 .. حنينه للماضي 

مير دائماً أمام  الذي.. التشكيلي زمان جاسم الذي خيفق قلبه بذكرى الزمان 
يف  رآه.. معامل اجلمال فيه ودقته  فكره كومضة خاطفة فيحلق يف أجوائه خبياله متأمالً

تلك األقمشة بنقوشها وأشكاهلا اجملردة اليت حتمـل روح األنثى وأحالمهـا يف كل ما 
لتتولد تلـك األشـكال يف   .. يف مالبسها املرقشة وقطع السدو .. ابتدعته لنا أناملها 

فيبعث على مسرح لوحته  ذلـك  .. ره وقلبه وحترك أعماق مشاعره وأحاسيسه فك
.. الذي حيكي لنا قصة السدو وما يتعلق به من زخارف شـعبية  .. اإلبداع الفطري 

فهو يتعامل مع مساحاته بتوظيف يشـكل  .. فنلقاه استقطر من مزيج الواقع واخليال 
شعوري مقدماً شكالً مـن أشـكال رؤيتـه    فيه الواقع احمللي بإحياء من عامل العقل الال

فتتجمع شحناته املختزنـة يف  .. اخلاصة اليت جتمع بني التجريدية والسريالية والرمزية 
قطب الالوعي  مث تسري يف سلك الوعي طاقةً تتفجر يف خطوطه املتشابكة ومساحاته 

بعجائنـها  واليت حييك من خالهلا إمكانـات االكريلـك   .. املتراكبة  وألوانه املشرقة 
الكثيفة ليتوصل إىل درجة متقنة يف تطويع تلك اخلامة والسيطرة عليها يف طرح رؤيته 

هـي أقـرب إىل   .. احملاطة خبطوط تأكيدية متنوعة جريئة .. اخلاصة للمفردة التراثية 
الليونة منها إىل الصالبة تتمازج هذه اخلطوط وتتشابك لتحدد مساحاته اللونية الـيت  

واألقمشة النسائية كتلـك  ) ١١٤، شكل: نظر ( ألنسجة الشعبية تنهل من سطوع ا
) املنطقة الشرقية ( ومنطقته ) ١١٥شكل ، : انظر ) ( الرياض(املتواجدة يف منطقة جند

اليت ألف يف .. ومن الصبغات اللونية املرتبطة بالبيئة احمليطة)  ١١٦شكل ، : انظر ( 
املتموجة وزرقـة السـماء الصـافية     ألواا الوضوح فيغمس فرشاته يف زرقة البحر

مث يغمسها بتـراب  .. والشمس يف كبدها تتوهج وترسل أشعتها احلارقة بدون عائق 
ووعورة جباهلا اليت حتملها لنا اختياراته .. ولظى الرمال املتوقدة .. األرض وخضرا 

األزرق ( فتذوب وتنصهر يف مساحاته البـاردة  ) الربتقايل واألمحر واألصفر ( الدافئة 
فيصور .. راصفاً تلك املساحات بأسلوب قريب من ملصقات التكعيبية ) والتركواز 
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لنا تصادمها كأنه اصطدام كتالً من السحب يف يوم بارد فتشتعل شرارة الـربق مـن   
حواراً لونياً ) املتضادة ( فينشأ بني ألوانه .. ويتراقص خبطوطه احلمراء الرشيقة .. بينها 

الرائي خيوض يف أفق لوحته لتثري فيه إعجاباً وتعلقاً بصدى مساحاته  جيعل.. تشكيلياً 
 ..وتعلقه بالزخارف الشعبية .. اليت تنهل من أحاسيسه العميقة .. املرقشة 
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 )جمموعة الباحثة ( شعيب نسيج ) ١١٤(صورة 

 

 

 

 

 

 

 )الرياض ( زي شعيب من منطقة جند ) ١١٥(صورة 

)Traditional Crafts of Saudi Arabia  ( 
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 زي شعيب من املنطقة الشرقية) ١١٦(صورة 

 )Traditional Crafts of Saudi Arabia ( 
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F٥EאאאW
يف اململكة العربية السـعودية مـن   ) الفلكلورات الشعبية ( الرقصات تتعدد 

، ومـن أبـرز   منطقة ألخرى وتوجد يف املنطقة الواحدة غالباً أكثر مـن فلكلـور   
 :كلورات اليت وظفها الفنان يف أعماله التشكيلية ما يلي الفل

)١ (الغربيـة للمملكـة   تعترب رقصة املزمار الرقصة الشعبية األوىل يف املنطقة :  א
فيها يلتف جمموعة ) هـ ١٤١٦( العربية السعودية وعن كيفيتها يقول كماخي 

من الرجال يصطفون على شكل دائري يف كل مرة يرتل اثنان مـن اجملموعـة   
يدوران يف حركات منسجمة متناسقة وقد محل كل منهم عصا غليظة حيركها بني 

فيه باقي اجملموعـة بترديـد بعـض    أصابعه برباعة وإتقان يف الوقت الذي يقوم 
يؤدون هذه األناشيد على دقـات  ) زواميل ( األناشيد اخلاصة باملزمار وتسمى 

 .  الطبول 

)٢ (אهي رقصة مشهورة يف املنطقة الوسطى :  א ) مسيـت  ) منطقة جند
بالعرضة النجدية النطالقها من جند وهي عرضة تعـد للمناسـبات واألفـراح    

بأا متتد على صفني طـوليني مـن الرجـال    ) هـ ١٤١٦( ماخي ويصفها ك
مبالبسهم املميزة واملزركشة واحلزام املثلث واجلنبية وحزام املسدس والبندقيـة  
والسيف، ويتوسط الصفني جمموعة من الرجال ميسكون بآالت إيقاعيـة وهـي   

هـا  عبارة عن طبول تتميز باأللوان والنقوش الزخرفية اجلميلة ويضـربون علي 
بواسطة عصا اخليزران النحيف وهلا عدة نغمات خمتلفة ال حصر هلا ويؤدون على 

 .أنغامها حركات مميزة األشكال 

 )٣ (אאهي رقصة خاصة باملنطقة اجلنوبية وفيهـا ينقسـم   :  א
الرجال إىل قسمني يبعدون عن بعضهم مسافة معينة ويقف الشاعر يف وسـطهم  

بوجهه إليهم أمام القسم األول بادئاً بالشطر األول مـن القصـيدة مث   مستديراً 
دة مث تـدق الطبـول   يلتفت إىل القسم الثاين إلكمـال الشطر الثاين للقصيـ

البندقيـة والسـيف   ( ون بالقفز عالياً مث إىل أسفـل رافعني أسـلحتهم  ويبدؤ
 ) . املسدس واخلنجر 
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 املعرض التشكيلي، ) يرمحه اهللا ( لوحة للفنان عبد احلليم رضوي ) ٨٢(
 هـ١٤٢٤للفنان عبد احلليم رضوي يف مكة املكرمة ، 

 ) .هـ١٤٢٧هـ ـ ١٣٥٩: ( ميالده   .عبد احلليم رضوي : اسم الفنان 
 .مكة املكرمة : املدينة 

 . درجة الربوفيسور من األكادميية العليا للفنون اجلميلة مبدريد : سي املؤهل الدرا
 . سم ١٠٠×١٢٠:مقاسه     .املزمار: اسم العمل 

 .تصوير : نوعه   .هـ ١٤٢١/ م ٢٠٠٠: تارخيه 
 .جتريدي تعبريي : األسلوب     .ألوان زيتية : اخلامة 
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رسـم معـامل   .. ليأس وبإرادة قوية ال تعرف ا.. مة عالية ال تعرف النكوص 
الطريق وصبغه بألوان احلياة وزينه بأحاسيسه املرهفة فأصبح واضح املسـالك بـني   

فنقش امسه بأحرف من ذهب وأصبح وساماً للفن .. إليه نسبت البدايات .. املسارات 
.. حبه للماضي تربع على أعماله فزادهـا وتوجهـا مجـاالً    .. التشكيلي السعودي 
جزء من املاضي عاش فيه وعاصر ساكنيه وأبصر أحوال الناس  فاملاضي جزء منه وهو

.. أراد ملاضيه البقاء وأن ال تغـادر مشسـه الفضاء .. وشاركهم أفراحهم وأتراحهم 
فوجدت أزهار املاضي أرضاً خصبة يف .. بنا له حصناً منيعاً ال تقتحمه جيوش النسيان 

.. على الدوام ال يغتاهلا الـذبول   لوحاته رواها حببه الصادق فبدت ندية يعبق أرجيها
فيستوحي رموزه البصرية من حنينه للماضي، معرباً عن املوروث الشـعيب األصـيل   

مفرداته مـن   سه املرهفة ومشاعره الصادقة يستوحيومعانقاً احلداثة الغربية ، فبأحاسي
ت واقعه وميزجها خبياله احمللق يف بيئته اليت وقف على ماضيها  فأنطقت ريشـته صـم  

ليبعث ذكرياته وبداياته وأفراحـه  .. اللوحات لتحكي لنا قصة املاضي والزمن القدمي 
  ..على فضاء لوحته ليجعلها تنبض باحلياة 

ولكـن ال يـزال  .. وبعد هذا العطاء السخي واإلشراق الباهر أفلت مشسـه 
ائد الفن هو ر.. حتكي لبناا عن جهود بانيها فتخلد ذكراه .. ما شيده صروحاً شاخمة 

الـذي  .. ـ يرمحه اهللا ـ  ) ي عبد احلليم رضو( التشكيلي السعودي الفنان الراحل 
متيل ريشته لتجريد و تبسـيط  .. تارخيه وفنه الفياض باإلبداع رحل جسده ومل يرحل 

الرموز التراثية واملوضوعات الفولكلورية يف أشكاهلا وألواا واالعتماد على األشكال 
عـن عـامل    اً يف لوحتـه حثاب،  اليت تؤلف وحدة تشكيلية وتعبريية اهلندسية والدوائر

املختزنة الـيت   املغناطيس اجلذاب بلقاء بني احلركة والشحنات االنفعالية وبني املشاعر
بتلك األفراح اليت عاشها يف منطقة احلجاز عرفت  ترمجتها خطوطه وألوانه فتوحي لنا

ى فيها الصفاء والبسـاطة واحلركـة ،   رأ) ١١٧شكل ، : انظر ) ( املزمار ( باسم 
فتساعده كموضوع يف العمل على اإلحساس باحلركة والدوران الذي مييز أسـلوبه  

يتميز بوعيه بالفنون احلديثة مستفيداً من الرتعة االنطباعيـة وتقنيتـها   .. التجريدي 
 القائمة على استخدام األلوان ، ومن التجريدية مارس االختزال والتبسيط لعناصـره 

 .اليت أراد هلا إحالة جديدة على خالف املشاهد املباشرة داجماً األصالة باملعاصرة 

وقد .. تتبسط الكتل اإلنسانية لديه بوجوهها اليت ال حتددها تفاصيل أو مالمح 
خرجت من أحالمه على هيئة أشكال جمردة حماطة خبطوط جريئة تتجمع يف ميني العمل 
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والدائرية املنبثقة من وسط العمل فتتكرر حىت تتالشى على خلفية من اخلطوط املنحنية 
وبدوران اخلطوط يشعر ) اليت تأثر الفنان ا يف أعمال فان جوخ ( معربة عن احلركة 

املتلقي بأن اللوحة بدوراا تعرب عن احلياة وما فيها من فرح وجة ، ليمـنح عملـه   
بعض الزخارف الشعبية اجلميلة  ويف املقابل األيسر للعمل اهتم بإبراز، حيوية وحركة 

امللونة املتكونة يف خمزون الفنان البصري واليت أضفى عليها نوع من التجريد اهلندسي 
 ..متتد وتنتشر يف العمل حىت تتالشى لتضفي على العمل الفين تنغيمات لونية وإيقاعية 

بألواا ويتجلى وعيه يف اختيار جمموعته اللونية ، لتسحرنا لوحته وتثري دهشتنا 
فتجده يغمس فرشـاته  ) .. األمحر واألخضر (واملتباينة ) األزرق واألخضر ( املتوافقة 

..  تراب األرض وأصفر الصحراء الـدافئ يف  زرقة السماء والبحر الباردة تارةً مث يف 
فتظهر لنا مساحات لونية شفافة ، متمازجة خلطها جبوار بعضها لتدركها العني بطريقة 

ني اللونني فنرى اللون األخضر خيرج من بني مسـاحاته اللونيـة أشـبه    ومهية متزج ب
واستعار اللون . بسمفونية تشاهد بالعني ويسمع صداها اللوين عرب األذن يف آن واحد 

األمحر من حرارة املودة والعالقات بني أفراد اجملتمع ولكي يضيف إىل احلركة املوجودة 
 .. يف موضوعه إيقاعاً لونياً 

بق نالحظ حرص الفنان على حماولة تأكيد هويته احمللية وإضفاء طـابع  ومما س
املعاصرة من خالل توظيفه للموروث احمللي بأسلوبه التجريدي التعبريي ، ومن خالل 
مزجه بني األلوان الدافئة والباردة ، األساسية واملركبة ، ليضفي على النسيج اللـوين  

يف نفس الوقت على الـروح واحلـس الشـعيب    للوحة حساً جديداً متوافقاً ، حمافظاً 
 ..للمفردة التراثية 

 

 

 

 

 

 

 



٢٧٢ 

 

 

 

 

 

 

 :املفردة يف اللوحة                    :           املفردة التراثية 

 

 

 

                      

 

 

 

 

 

 
 
 

 رقصة املزمار من منطقة احلجاز) ١١٧(صورة 
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 بإذن خاص من الفنان، م لوحة للفنان حممد سيا) ٨٣(

 .هـ ١٣٧٤: امليالد     .حممد سيام : اسم الفنان 

 .املدينة املنورة : املدينة 

 .الرياض ، دبلوم معهد تربية فنية : املؤهل الدراسي 

 .تصوير : نوع العمل     .رقصة سعودية : اسم العمل 

 .باستيل : اخلامة     .سم ٦٥×٦٥: مقاسه 

 .تكعييب وجتريدي : األسلوب      .هـ ١٤١٦: تارخيه 
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مـر  .. يف حلظة صفاء جلس متكأًً على جدار الذكريات مستعيداً تراثه احلبيب
، لقاء وأفـراح  ، تالحم وحمبة .. أمامه شريط الذكريات مكتظاً مبعاين مل تربح خميلته 

كل هذه سكنت عقله واستولت على مشاعره فـأىب  .. معامل أفلت يف غيابات املدنية 
.. عامل بديع عاش بني جنباته أسعد اللحظات فطبعت يف وجدانه .. التفكري يف سواها 

مثلت أمامه مشاهداته .. مل يتواىن حلظة يف استحضار ماضيه والتفيء يف ظالله الوارفة 
وألفـراح  .. املاضية لبساطة الناس يف حيام وأماكنهم ومواضـيعهم الفولكلوريـة   

فيبين مالمح الزمن القدمي علـى  ، ل معاصر لتلك الفترة لتصبح لوحته تأم.. األجداد 
هيئة لوحات ملونة حتتضن ذلك اإلبداع ليعيد صياغته برؤية جديدة استفاد فيها مـن  
قيم االنطباعية والتجريدية والتكعيبية فأتقن تلك األخـرية حىت عرف مجيع أسرارها 

 .. يلي السعودي مما جعلين أعتربه أحد أمراء التكعيبية يف التصوير التشك

فاللوحة بالنسبة له ليست لوناً أو خطاً أو مساحة يرمسها بل هي رؤية خاصـة  
ويبقى عطاؤه دائماً مميزاً لـه بصـمته   .. يسعى إليصاهلا للمتذوق واألجيال القادمة 

حىت نعته .. اخلاصة وأسلوبه املتفرد يف تعامله مع ألوان الباستيل بتقنية وقدرة مدهشة
أحد أبناء اجليـل األول يف الفـن   ) حممد سيام ( التشكيلي ، ذ الباستيل النقاد بأستا

الذي جينح يف أعماله دائماً للمواضيع التراثية وباألخص الثرية .. التشكيلي السعودي
فها هو يقف يف تلك الساحة متأمالً احتفاالت وأفراح أجداده  واليت .. باحلركة منها

 رقصتهم النجدية الشهرية فجسدها يف لوحته يعربون فيهـا عن مشاعرهم الصادقة يف
تدعونا هذه اللوحة للعودة لتلك ) ١١٨شكل ، : انظر ) ( رقصة العرضة السعودية ( 

بـالبين  ( الرقصة وتفاصيلها وقد لبسوا أمجل حللهم بتلك املالبس املزركشة امللونـة  
عية ذات النقوش ممسكني بآالم اإليقا.. واصطفوا بطريقة حمددة ) واألخضر والذهيب 

الزخرفية اجلميلة ويضربون عليها بواسطة عصي اخليزران النحيفة لتعطينـا نغمـات   
فتـراهم يتراقصـون يف   .. وإيقاعات خمتلفة يؤدون عليها حركات منظمة األشكال 

بإبراز الشـكل فقـط بـل أراد    ) سيام ( ومل يكتفي .. رشاقة وخفة وحركة ونشاط 
فرسـم  ) بالبعد الرابـع (ما يسمى ، ديناميكي للعملببساطة أن يعرب عن اإلحساس ال

.. خطوطاً وأقواساً وألواناً ونفث فيها من احلياة ما ينطقها ليسمح ألشكاله باحلركـة  
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وقد متازجت جتاربه بأحاسيسه املرهفة فأنتج .. وكأننا نسمع أصوام قد مألت األفق 
ناً ندية مشرقة تشـع فرحـاً   أسلوباً مميزاً تغريت فيه تلك الصورة بأخرى مملوءة ألوا

وقد متازجت مساحتها دون فاصل وتـداخلت يف  ) .. البنفسجي واألزرق ( وسروراً 
شفافية مفرطة تتضح حيناً وتبهت حيناً آخـر وأحياناً تبـدأ باالختفـاء التدرجيـي 

لتنبض ألوانه باإليقاع ويف أحضاا تلمـع  .. أو التحول للون آخر يف داخل أشكاله 
واليت نرى هلا حركات متوالية ختفـق مـع   .. ضوء اليت انطلقت من أشكاله خيوط ال

.. خطوط حية تتشابك حيناً وتنفصـل حينـاً  .. قلوم تسكن تارةً وتثور تارةً أخرى 
فيكشف لنا من خالل هذه اللوحة عن اإليقاعات واحلركة واألضواء ولكـن بلغـة   

بعه خط آخر وكل قوس يتبعـه  الشكل ويالحظ يف اإليقاع عملية التتابع فكل خط يت
 .قوس آخر وتوايل هذه اخلطوط واألقواس يولد احلركة 

وبالرغم من أن الفنان أضاف بعض اخلطوط واألقواس إال أننا جند أن العمـل  
الفين متزن تتعادل فيه قوى الدفع حبيث ال يطغى بعضها على بعض أو يزداد الثقل يف 

 .احلركة أيضاً االختالف يف وضع الطبول  ويؤكد هذه.. جانب عنه يف اجلانب اآلخر 

وعند تأمل العمل نالحظ أن الفنان مزج بني عناصر واقعية وأخـرى خياليـة   
فنجد أنه صور جمموعة من  األشخاص الذين يرتدون املالبس الشعبية ليؤدون الرقصة 
ومبا أن هؤالء األشخاص يعربون لنا عن شيء واقعي يف جمتمعنا فقد احتلـوا مركـزاً   

ئيسياً يف العمل ويؤكد ذلك بعض التفاصيل اليت استخدمها الفنان يف التعبري عنـهم  ر
وجند ذلك واضحاً يف طريقة رمسه للزي السعودي القدمي واهتمامه ببعض الزخـارف  

 .املنقوشة عليه 

كذلك نالحظ اهتمام الفنان بالنسب الفوتوغرافية يف العمل أي العالقات بني 
ألجسام األخرى داخل العمل الفين، فاهتم بنسـبة رؤوس  تفاصيل اجلسم الواحد وا

األشخاص بالنسبة جلسدهم ونسبة أجسامهم بالنسبة للطبول ، كـل ذلـك مزجـه    
 .ويتمثل ذلك يف خلفية العمل يف اخلطوط املمتدة من األشخاص ) اخليال ( بالالواقع 
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ت لونيـة  أما بالنسبة لأللوان فنالحظ أن الفنان قام بتبسيط العمل إىل مساحا
خمتلفة األحجام تدخلها الشفافية واالنتقال التدرجيي من لون إىل آخـر دون فاصـل   

اللون البين واألخضر والذهيب ، أما إذا نظرنـا  )ألوان واقعية ( فاستخدم يف مالبسهم 
الـيت تـدخل البهجـة    ) غري الواقعية(إىل السماء فنجده عمد إىل وضع بعض األلوان

ترجم مشاعره فوضع مساحات مـن األلـوان املتوافقـة    والسرور إىل النفس حيث ي
باإلضافة إىل اللون الربتقـايل الـدافئ ، فأصـبحت    ) األخضر والبنفسجي ( الباردة 

 . السماء كأا انعكاس لألشخاص والطبول 

وهكذا متثلت تلك الصورة اجلميلة لرقصة العرضة السعودية فأظهر لنا بأنامله 
وبتقنية أدائه ومبساحاته املنطلقة مسح ألشكاله .. كاهلا وحبسه التعبريي روحها قبل أش

ك الدهشة عند الوقوف أمامهـا فتشـعر   واحلركة بالرغم من سكوا فتمأل بالنهوض
لتبقى .. تسمع أصوام وتتأمل بعض مالحمهم ، وكأنك تقف وسط هؤالء األشخاص 

قلوبنـا بأشـكاهلا    لنا تلك الذكريات امللونة واجلميلة حتىي يف نفوسنا لألبد وتطرب
 ..وألواا القادمة من املاضي 
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 :املفردة يف اللوحة :                                       املفردة التراثية 

 

 

 

 

 

 

 . رقصة العارضة السعودية من منطقة جند) ١١٨(صورة 
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 السادس عشراملعرض ، لوحة للفنان مفرح عسريي ) ٨٤(

 هـ ، احتفاء بالرياض عاصمة الثقافة١٤٢١للفن التشكيلي السعودي املعاصر، 

 .مفرح عسريي : اسم الفنان 
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دة الـوالء لبيئتـه   مجال الطبيعة العسريية مصدر إهلامه وإبداع ريشته الشـدي 
لتأخذنا الدهشة يف أعماله املوثقة للطقوس واحلياة الشعبية اليت تفيض .. وموضوعاا 

.. باجلمال يف أحيائه العسريية فكأن ذاكرته مستودع ملا يدور فيها من عادات وأفراح 
فتعيدنا احتفالية الفنان مفرح عسريي إىل مواسم األفراح يف قريته ليعرض لنا فرحـة  

ي أفراحها وما امتازت به رضه لينتقبدأ من تراب أ.. ية لبعض الرقصات اجلنوبية شعب
فها هم أبناء منطقته ازدادوا فرحةً وهم يؤدون رقصة العرضـة  .. من أزياء ورقصات 

اجلنوبية واليت متتاز ببعض احلركات املعينة كالقفز عالياً وهم حيملون يف أيديهم البنادق 
الـذي  .. اخلاص احملبب إليهم ) اجلنويب ( هم يرتدون زيهم يؤدون ذلك و.. واخلناجر

والذي تعبق منه تلـك  ) األصفر واألمحر ( امتاز خبطوطه األفقية ذات األلوان الزاهية 
واليت أصبحت جزءاً أساسياً لزيهم بتفاصـيله  .. الروائح العسريية للكادي والرياحني 

بدت أجساد أشخاصه ، لى حركتهم الغائبة والغري واضحة الهتمام الفنان وتأكيده ع
يف مقدمة لوحته قريبة واضحة بينما تغيب تلك التفاصيل عنهم تدرجييا وختتفي  يف أفق 

فكأن أشخاصه يسبحون يف ضباب ذلـك املاضي امللون الـذي ال يـربح   .. لوحته 
ها لتزيدنا ألوانه جةً وفرحة لتلك االحتفالية اليت نقشت يف خميلته بتفاصـيل .. خميلته 

يقتنص بعضاً منها ويصورها بأسلوبه االنطباعي الذي ميتاز بضربات فرشاته .. وألواا 
السريعة بألوانه اليت حتمل لنا ذكرى املكان الذي عاش فيه لتحمل ألوانـه اخلضـراء   
خصوبة أرضه يف قريته اجلنوبية واختياراته البنية تعيدنا للجبال الشاهقة اليت ال متـل  

الذي جيود باألمطار ليزداد أهل املنطقة فرحاً .. هي تعانق السحاب عينه من رؤيتها و
 ..  مع أفراحهم 
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)  تري بـرت  (بناًء على حتليل األعمال من الناحية التشكيلية بإتباع أسلوب 
 : ة حماورللتحليل النقدي والذي يعتمد على ثالث

 . الوصف -١

 . التفسري -٢

 . احلكم -٣

 :لكل من 

 . املوضوع -

 . اخلامة -

 . العناصر الشكلية -

وبناًء على أسئلة املقابلة اليت متت اإلجابة عليها من قبل الفنانني التشـكيليني  
 :  توصلت للنتائج التاليةوعلى حتليل األعمال  ،عينة البحث 

تدور يف معظمها حول استلهام  املعاصريف التشكيل السعودي  أن األعمال الفنية  -١
حماولة لتحقيق األصالة واملعاصرة واالرتباط  يفعلى اختالف تنوعه التراث احمللي 

املوظفـة يف  حيث صنفت مفـردات التـراث   ،  بثقافة اجملتمع الذي ينتمي إليه
 : إىل ما يلياألعمال التشكيلية 

 :  ما يلي مفردات من العمارة التقليدية ويتناول فيها الفنان -١

 .  احلارة  -أ

 . البيت الشعيب -ب

 . ) روشان،  نافذة،  باب (أياً من عناصره  -ج
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 . مفردات من احلرف الشعبية -٢

 . مفردات من الزخارف الشعبية -٣

 . ) السدو (مفردات من األنسجة الشعبية  -٤

  . مفردات من األزياء الشعبية -٥

 .   مفردات من الرقصات الشعبية -٦

 :                   مثل يف جمال التعبري باللون ختلفةيف شىت اجملاالت املفردات مت توظيف هذه امل -٢

 . التصوير باأللوان الزيتية -

 . اإلكريلك  -

 . الباستيل  -

 . ) اجلرافيك (الطباعة باألحبار   -

 وباستخدام أساليب تعبريية متباينة من واقعية وانطباعية وجتريديـة وتكعيبيـة  
 . ةورمزي وحتليلية

توجد عالقة بني فهم الفنـان لعناصـر    "وعند استعراض فرضية البحث األوىل   -٣
فقد  " التراث الشعيب احمللي وبني قدرته على توظيف هذه العناصر بطريقة مبتكرة

تدل العمال أن هناك وعي بـالتراث وأمهيتـه    ثبت صحة هذه الفرضية حيث 
ذلك أن معظم الفنانني املهتمني وأكد ، ونتيجة للمقابلة وجدت اهتمام بالتراث 

مطلـع علـى الكتـب    والبعض منـهم  ، مقتنيات تراثية حمليةبالتراث لديهم 
لديه اهتمام  هم أيضاًمعظمو . والدوريات اليت تم باملفردات التراثية ومصادرها

 . بزيارة األماكن التراثية احمللية يف اململكة كاملتاحف ومهرجان اجلنادرية

توجد عالقة بني وجود الفنان يف منطقة  "ض فرضية البحث الثانية وعند استعرا  -٤
يتوافر فيها التراث الشعيب بشكل واضح وبني استخدامه لعناصر هذا التـراث  

حيث اتضح من حتليل األعمـال   فقد ثبت صحة النظرية"  وتوظيفها يف أعماله
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يـة املوجـودة يف   املفردات التراث الفنانني توظفوأسئلة املقابلة أن فئة كبرية من 
فالفنان الذي نشأ يف منطقة احلجاز يوظف املفردات والزخـارف  ، منطقة الفنان
بينما هناك فئة قليلـة  ، وكذلك الفنان املوجود يف جند واجلنوب، اليت يف منطقته

 .يف خمتلف مناطق اململكةكرموز تراثية عامة اجتهت إىل توظيف املفردات التراثية 

يوجد اختالف يف رؤية الفنان التشـكيلي   " البحث الثالثةعند استعراض فرضية  -٥
فنجد كل  ثبت صحة هذه النظرية"  السعودي لعناصر ومفردات التراث الشعيب

فنان تناول املفردة حسب رؤيته اخلاصة النابعة من ثقافته ومفاهيمه اليت اكتسبها 
 . وخرباته املتراكمة

 وظفها الفنان التشكيلي إال أن كل عمل بالرغم من تشابه املفردات التراثية اليت  -٦
حيمل رؤية فنية جديدة جتمع بني األصالة واملعاصرة يف نفس الوقت وذلك عـن  
طريق الرؤية التحليلية ملفردات التراث وتوزيعها بشكل جديد مع مراعاة أسس 

فالبعض يشري إىل التراث ويعرب عنه برموز بسيطة يف أعماله والبعض  . التصميم
 .   وظفه بأسلوب قريب للواقعاآلخر ي

אW
 :ي استناداً لنتائج البحث توصي الباحثة مبا يل

به ضمن جماالت التـدريس  االهتمام جبمع ودراسة التراث الشعيب مع االهتمام  -١
 .األكادميي للفنون 

دراسات فردية أو مجاعية تم بالدراسة النقديـة والتحليليـة لألعمـال    إجراء  -٢
 .      ودية املعاصرةالتشكيلية السع

الذين اسـتلهموا   تشكيلي السعوديدراسة نقدية ألساليب رواد الفن الإجراء  -٣
خـربام   تسىن للجيل اجلديد االستفادة مـن حىت ي ،التراث يف أعماهلم الفنية 

 .وجتارم 
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ضرورة التعاون بني أقسام التربية الفنية يف اجلامعات والكليات وقسم الفنـون   -٤
وقسم الفنون التشكيلية يف اجلمعية ،  الرئاسة العامة لرعاية الشبابالتشكيلية يف 

العربية للثقافة والفنون بفروعها وذلك بتبادل اإلصـدارات وأدلـة املعـارض    
ويشمل التعاون ،  الستفادة الباحثني يف جمال الفن واللوحة التشكيلية السعودية

لـي وبـالفن التشـكيلي    أيضاً تبادل الدراسات العلمية اليت تم بـالتراث احمل 
السعودي والدراسات النقدية وذلك من أجل تعزيز الثقافة الفنية لدى الفنـان  

 . التشكيلي وبالتايل منو احلركة التشكيلية السعودية

 .إجراء دراسة للتراث اإلسالمي  -٥

 .إجراء دراسات مقارنة ملناطق أثرية للتعرف على أوجه الشبه واالختالف 
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אאאW
من التأسيس إىل احلداثة يف الفن التشكيلي العريب .  )م٢٠٠٠(،  ، حممد يقرزأبو  )١

 . )١( ط عمان ، ، ، األردن الفارس للنشر ، دار املعاصر

 .جامعة أم القرى ، رسالة ماجستري ، ) هـ١٤١٨(، مسفر ، أبو عايل  )٢

التصور املنهجي ومسـتويات اإلدراك يف  ) . م١٩٨٩(، أمحد الطريسي ،  أعراب )٣
 .الرباط ، شركة بابل للطباعة والنشر والتوزيع ، العمل األديب والشعري 

التيارات الفنية املعاصـرة، شـركة املطبوعـات    .  )هـ١٤١٧( ، ، حممود أمهز )٤
 . )١( ط ، بريوت ، لبنان للتوزيع والنشر،

، ) ١(العدد ، أضواء على القرية الشعبية يف عسري ) . هـ١٤١٧(، أهالً وسهالً  )٥
 .اخلطوط اجلوية العربية السعودية ، ) ٢٠ص(

قراءة يف جتربة الفنان عبد احللـيم  ) .هـ١٤٢٧(، ، محزة عبد الرمحن ، باجودة  )٦
 .ضمن برنامج منتدى الفنون البصرية  .نادي جدة األديب   ،رضوي 

أرسلت بالربيد ، خطوات عمل اجلرافيك ) . هـ١٤٢٧(، أمحد عبد اهللا ،  البار )٧
 . اإللكتروين 

ـ  .  )م١٩٧٩(،  بدر الدين أبو غازي )٨ رة يف الفنـون  ـمفهوم األصـالة واملعاص
 . ، القاهرة مطبوعات املنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ، التشكيلية

 ، القـاهرة  ، عامل الكتـب،  بتكاريةالعملية اال.  )م١٩٨٥( ، دوحمم ، البسيوين )٩
 .)٢(ط

 . ، القاهرة ، دار املعارف التربية الفنية ئمباد) .م١٩٨٩( د ،وحمم ، البسيوين )١٠

القاهرة ، عامل الكتب ، أسرار الفن التشكيلي ) . م١٩٩٤(، حممود ، البسيوين  )١١
 ) .١(ط، 



٢٨٧ 

الفن احلديث يف البالد العربيـة ، دار اجلنـوب   ) . م١٩٧٩( ، عفيف ، نسي )١٢
 . واليونسك ، للنشر

، دار  الفن العريب احلديث بني اهلوية والتبعية.  )هـ١٤١٨( ، عفيف نسي ، )١٣
 . )١(ط ، الكتاب العريب

 .الكويت، عامل املعرفة ، مجالية الفن العريب) . م١٩٧٩( ، عفيف ، نسي )١٤

وسـحر  " عبد احلليم رضوي" الفنان السعودي ) . م٢٠٠٥(، عادل ، ثابت  )١٥
 .أليام السعودية جريدة ا، املوضوعات الشعبية 

، اهليئـة   الفنون الشعبية بني الواقع واملستقبل) . بدون( ، هاين إبراهيم ، جابر )١٦
 . املصرية العامة للكتاب

   ، اصـدارات   حرف ومفردات من التراث.  )هـ١٤١٠( ، اهللا اجلبايل ، عبد )١٧
 .لرياضا ، )٦٢( ، املهرجان الوطين للتراث والثقافة

ثنائية اللون واحلس الشعيب يف جتربـة مسـري   ) . م٢٠٠٦(، السيد ، اجلزايريل  )١٨
 . ١٢٠٢٥العدد ، صفحة اليوم الثقايف ، الدهام التشكيلية 

فوليو ، اململكة العربية السعودية صور من املاضي ) . م١٩٩٧(، بدر ، احلاج  )١٩
 .لندن ، احملدودة 

ري احلرف العريب كمفرد تشكيلي يف التعب.  )هـ١٤١١( ، محد مناور ، احلريب )٢٠
 . جامعة أم القرى ، رسالة ماجستري ، اللوين

التصوير احلـديث يف اململكـة العربيـة    .  )هـ١٤٢١( ، ، سهيل سامل احلريب )٢١
 . جامعة أم القرى ، ، رسالة ماجستري ، اجتاهاته والعوامل املؤثرة فيه السعودية

، مؤسسة الفـن   التصوير التشكيلي.  )هـ١٤٢٣( ل سامل ،ـ، سهي احلريب )٢٢
 . )١(ط ، النقي
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االستفادة من التراث البيئي مبنطقة الباحة ) . هـ١٤٢٢(، فهد علي ، خليف  )٢٣
 .جامعة أم القرى ، رسالة ماجستري ، يف التصميم الداخلي للمسكن املعاصر

شركة املطبوعـات  ، احلروفية العربية فن وهوية ) . م١٩٩٠(، شربل ، داغر  )٢٤
 ) .١(ط، بريوت ، للتوزيع والنشر 

العبيكـان  . عسري تراث وحضارة ) . هـ١٤٠٧(، هيب احلريري الرفاعي ، و )٢٥
 .للنشر والطباعة ، الرياض 

 .منتديات بيت الفن ، لقاء مع الفنان ) . م٢٠٠٤(، عبد احلليم ، الرضوي  )٢٦

دور الصور املرئية لعملية الـتعلم يف  ) . هـ١٤٢٢(، عبد العزيز ، الزهراين  )٢٧
 .أم القرى جامعة ، رسالة ماجستري ، التربية الفنية 

حماضرة للفنان يف اجلمعيـة الكويتيـة للفنـون    .  )م٢٠٠٣( ، ، خالد الساعي )٢٨
 .  التشكيلية

ترمجة فؤاد  ، النقد الفين دراسة مجالية وفلسفية.  )م١٩٨١( ، جريوم ، ستونلتز )٢٩
 . )٢(، ط ، بريوت املؤسسة العربية للدراسات والنشر . زكريا

 .الرياض . ة العربية للثقافة والفنون اجلمعي) . هـ١٤١٨(، السجل التوثيقي  )٣٠

 . بغداد ، البعد الواحد.  )م١٩٧١(شاكر حسن  ، آل سعيد )٣١

احلركة التشكيلية يف اململكة العربيـة  .  )هـ١٤٢٠( عبد الرمحن ، ، السليمان )٣٢
 . السعودية

.. إضاءة على حركة عربية نشـطة  ) . هـ١٤٢٣(، عبد الرمحن ، السليمان  )٣٣
،   جملـة العـريب   ، فنية يف احلركة التشكيلية السـعودية  التيارات والتوجهات ال

 . ٥٢٢العدد 

 .إسالم أون الين ، اجلرافيك فن الرسم املطبوع ) . م٢٠٠١(، هيام ، السيد  )٣٤
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ترمجة  ،)   احلياة ـ  األديان ـالفن   (الرموز يف .  )م١٩٩٢( ، ، فيليب سرينج )٣٥
 .  )١(، ط ، دار دمشق عبد اهلادي عباس

 مصطلحات يف الفن والتربية الفنية ، ) .م١٩٨٤( ، الغين النبويعبد  ، الشال )٣٦
 . الرياض جامعة امللك سعود ، ، عمادة شؤون املكتبات

، دار القلـم  ، الفن اإلسالمي التزام وابتداع ) . هـ١٤١٠(، صاحل ، الشامي  )٣٧
 .دمشق 

نظرية النقد العريب القدمي يف ضـوء  ) . هـ ١٤٢٠( الشنطي ، حممد صاحل ،  )٣٨
 .طاب الثقايف العام اخل

العناصر الفنية واجلمالية للعمارة التقليديـة  .  )هـ١٤٢٠( ، علي ، الشهراين )٣٩
 . ، جامعة أم القرى رسالة ماجستري ، مبنطقة عسري

الرئاسـة العامـة لرعايـة    ، الكتاب الرابع ) . هـ١٤٠٢(، الشئون الثقافية  )٤٠
 .الرياض ، الشباب

، منشورات جلنة تاريخ  يلي يف األردنالفن التشك.  )م١٩٩٥( ، حممد ، صادق )٤١
 . )٣٢(األردن 

 .القاهرة ، دار القلم ، الفنون الشعبية ) . م١٩٦١(، رشدي ، صاحل  )٤٢

ابتكار تصميمات زخرفية قائمة علـى  ) . هـ١٤١٥(عاشور ، أميمة صدقة ،  )٤٣
توظيف النظم اإليقاعية ملختارات من زخـارف األزيـاء الشـعبية السـعودية     

 . جامعة أم القرى ، لة ماجستري رسا، ومكمالا 

التـراث  .. جمموعة الريـاض التشـكيلية   ) . م٢٠٠٦(، أمحد ، عبد الكرمي  )٤٤
 .سبتمرب ، جملة أهالً وسهالً ، السعودي والتجريب املعاصر 

دار الفكـر للنشـر    ، البحث العلمـي  . )م١٩٩٢( ، رونـ، وآخ عبيدات )٤٥
 . )٤(ط ، عمان ، األردن ، والتوزيع
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جملـة  ، إشارات لونية للتعريف بفن اجلرافيك ) . م٢٠٠٦(، تحي ف، العرييب  )٤٦
 .التشكيلي 

،  قراءة يف مصطلحي الرؤية والرؤيا) . م٢٠٠٧(، عبد اهللا خلف ، العساف  )٤٧
 .منتديات جملة أقالم الثقافية 

أثر التراث الثقايف يف رؤيـة الفنـان   .  )هـ١٤٢١( ، وسيمة حممد ، العشيوي )٤٨
 . )٢٨٧(، العدد صلالفي التشكيلي السعودي ،

، حبوث ودراسات يف الفن  مجاليات اخلط العريب.  )م١٩٩٥( ، حسان ، عطوان )٤٩
 . الشارقة ، بينايل الشارقة الثاين العريب ،

املفـردات للنشـر    ، التذوق والنقد الفين.  )هـ١٤١٩( ، علي، أمحد رفقي )٥٠
 . )٢(، ط ، الرياض والتوزيع

يعترب احملاكاة فنـاً والغايـة هـي     الالتجريد  . )هـ١٤٢٢( ، ميساء ، العلي )٥١
 .ة بيان الثقاف ، الوصول إىل الفن اخلالص

www.aibayan.co.ae/aibayan/cuiture/٢٠٠١/issue٨٣/thaskeel/٤.htm . 

دار أسامة للنشر  لتذوق والنقد الفين ،املدخل ل.  )م١٩٩١( يوسف ، ، غراب )٥٢
 . ، الرياض والتوزيع

خمطط لدراسة أوضاع الفنانني الشعبيني يف ) . م١٩٨٦(، طارق حسون ، فريد  )٥٣
 .قطر، السنة األوىل ، ) ١(العدد ، جملة املأثورات الشعبية ، دول اخلليج العربية 

جملـة  ،  صـري أصالة اإلبـداع يف التصـوير امل  .  )م٢٠٠٧( ، أماين،  فهمي )٥٤
 . التشكيلي

 . دار مصر للطباعة.  روائع الفن العاملي.  )بدون( ، مجال ، قطب )٥٥

الشـبكة العربيـة   . مالمح من املشوار .. طه صبان ) . بدون(، هشام ، قنديل  )٥٦
 .للنشر والتوزيع 

 .بريوت ، دار نلسن ، ) ١(ط، فن طه صبان ) . م٢٠٠٧(، عمران ، القيسي  )٥٧
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 ، التاريخ القومي وبيـت اهللا الكـرمي   . )هـ١٣٨٥( ، حممد طاهر ، الكردي )٥٨
 . مكتبة النهضة ، مكة املكرمة ، ج٦ ، )١(ط

جملـة  ،  واجهات املباين التقليدية باملدينة املنورة.  )بدون( ، عبد العزيز،  كعكي )٥٩
 .  مركز حبوث ودراسات املدينة املنورة

al-madinah.org/magazine/issue٦/٠٠٥.doc 

البيوت التقليدية يف املدينة املنورة أثر مواد البناء .  )بدون( ، زعبد العزي،  كعكي )٦٠
 . مركز حبوث ودراسات املدينة املنورة،  وأساليبها يف التجانس املعماري

al-madinah.org/magazine/issue٨/٠١٣.doc 

 ، مكتبـة التوبـة   على مشارف الفن ، . )هـ١٤١٦( ، ، فؤاد أسعد كماخي )٦١
 . )١(ط

الروشان والشباك وأثرها على التصميم  . )هـ١٤١٦( ،حمسن  فريدة ، املرحم )٦٢
ة ـجامع،  الداخلي يف بيوت مكة التقليدية يف أوائل القرن الرابع عشر اهلجري

 . أم القرى

   ،قراءة يف جتربة الفنان عبد احلليم رضوي ) .هـ١٤٢٧(، سامي ، املرزوقي  )٦٣
 . ضمن برنامج منتدى الفنون البصرية .نادي جدة األديب 

 . )٢ ، ١( ج : املعجم الوسيط )٦٤

مالمح احليـاة االجتماعيـة يف    . )م١٩٨٢/هـ١٤٠٢( ، حممد علي ، مغريب )٦٥
 . امة ، جدة ، )١(ط ، ٥٥:  الكتاب العريب السعودي ، احلجاز

مسري الدهام اسم وإبداع : من احلقيبة التشكيلية ) . هـ١٤٢٦(، حممد ، املنيف  )٦٦
 . ١٢٦العدد ، الثقافية اجمللة ، ومسرية مؤطرة بالنجاح 

مؤسسة أعمال املوسوعة ) . م١٩٩٦، هـ ١٤٠٦(، املوسوعة العربية العاملية  )٦٧
 .السعودية ، للنشر والتوزيع 

اإلفصـاح يف فقـه   .  )بدون( ، الصعيدي عبد الفتاح ، حسني يوسف ، موسى )٦٨
 . دار الفكر العريب ، )بدون(ط ، )٢، ١( ج ، اللغة
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خصائص التراث العمراين يف اململكة .  )هـ١٤١٩( ، حممد عبد اهللا،  النويصر )٦٩
  . دارة امللك عبد العزيز . ) منطقة جند ( العربية السعودية

ثوب املرأة املكية كمصـدر تراثـي يف   .  )هـ١٤١٧( ، ، إميان حسن اليماين )٧٠
،  تصميم وتنفيذ مشغوالت جلدية معاصرة واإلفادة منها يف تدريس التربية الفنية

 . جامعة أم القرى، رسالة ماجستري

אאאW 
١)Traditional Crafts of Saudi Arabia, John Topham, Supreme 
Commission for Tourism.  
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אW
 : حتديد أسئلة املقابلة -

 : رينتتناول أسئلة املقابلة حمو    

אF١EWيرتبط بتخصص الفنان . 

אF٢EW يرتبط بفهم ووعي الفنان بتراثه الشعيب احمللي . 

אF١EW
 : يرتبط بتخصص الفنان ويشتمل على األسئلة الفرعية التالية

 ؟ ما اسم الفنان     -١

 ؟ ما هو تاريخ ميالده     -٢

 ؟ أتهما مكان ميالده ونش     -٣

 ؟ ما العمر الفين للفنان     -٤

 ؟ هل الفنان دارس للفن     -٥

 ؟ ما اجملال الفين الذي ميارسه الفنان     -٦

 ؟ هل ينتمي الفنان ملدرسة أو اجتاه معني     -٧

 ؟ ما املوضوعات اليت يقرأها الفنان حول الفن     -٨

אF٢EW
 :  عيب احمللييرتبط بفهم ووعي الفنان بتراثه الش

 ؟ هل يوجد لديك مقتنيات تراثية -١

                         . نعم) أ(

 . ) ٨انتقال للسؤال ( . ال) ب(

 ؟ مىت مت اقتناؤها -٢
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............................................................................ 

 ؟ ما نوعها -٣

 . حتف تراثية  )أ(

 . أزياء) ب(

 . حلي )ج(

 . أدوات  )د(

 . غري ذلك )هـ(

 ؟ كم عددها -٤

 . ١٠ -١  )أ(

 . ٢٠-١١ )ب(

 . أكثر من ذلك )ج(

 ؟ أين جتمعها وحتتفظ ا -٥

 . يف أحد غرف املرتل  )أ(

 . يف غرفة خاصة )ب(

 ؟ هلذه املقتنيات)  إستكشات (هل قمت بعمل رسوم أولية  -٦

 . نعم  )أ(

 .  ال )ب(

 

 ؟ قتناءك للتراثما هي أسباب ا -٧

.............................................................................. 
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 ؟ هل لديك كتب تتكلم عن التراث -٨

 . نعم  )أ(

 . ) ١٣انتقال للسؤال ( . ال) ب(

 ؟ كم عددها -٩

............................................................................... 

 ؟ أذكر ثالثة منها -١٠

............................................................................... 

 ؟ هل قرأا أو اطلعت عليها -١١

 . نعم  )أ(

 . ال) ب(

 ؟ ما هي أسباب اقتناؤك هلذه الكتب -١٢

............................................................................... 

 هل لديك اهتمام بزيارة األماكن التراثية؟ -١٣

 . نعم   )أ(

 . ) ١٥انتقال للسؤال ( . ال) ب(

 ؟ ما هي األماكن اليت زرا -١٤

 . ) أذكر ثالثة منها (متاحف حملية  ) أ(

 . ) اجلنادرية ( مهرجانات )ب(

 . أماكن أخرى )ج(

 ؟ الفنية القائمة على حتقيق اهلوية الفنيةهل يعرف الفنان عن التيارات  -١٥
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 . نعم ) أ(

 . ال )ب(

 ما مفهوم اهلوية احمللية بالنسبة للفنان التشكيلي؟ -١٦

............................................................................... 

 ؟ ليهل يعرف الفنان عن الفن القائم على استلهام مفردات التراث احمل -١٧

 . نعم  )أ(

 .ال )ب(

 ؟ هل يعرف الفنان عن األصالة يف الفن التشكيلي -١٨

 . نعم  )أ(

 . ال )ب(

 ؟ ماذا تعين األصالة بالنسبة للفنان التشكيلي -١٩

 . عودة إىل املاضي وتقليده  )أ(

 . التفرد والتميز يف متثيل التراث )ب(

 . شيء آخر )ج(

 ؟ للفنان التشكيلي ما ذا تعين املعاصرة بالنسبة -٢٠

 . وعيه باالجتاهات الفنية احلديثة  )أ(

 . التطلع حنو التجديد واإلبداع )ب(

 . مجيعاً )ج(

 . شيء آخر )٤(

 ؟ هل ختتلف رؤية الفنان التشكيلي للمفردة التراثية باختالف ثقافته -٢١
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 . نعم  )أ(

 . ال )ب(

 ؟ عاصر للمفردة التراثيةكيف تكون رؤية كل من الفنان التقليدي والفنان امل -٢٢

 ....................................................الفنان التقليدي رؤية )أ(

 ......... ...................................عاصررؤية الفنان التشكيلي امل )ب(

هل يعترب استلهام مفردات التراث احمللي وتقدميها يف إطـار املعاصـرة عمليـة     -٢٣
 ؟ داعيةإب

 . نعم  )أ(

 . ال )ب(

 ؟ كيف جيمع الفنان التشكيلي بني التراث واألصالة واملعاصرة يف فنه -٢٤

 . عن طريق رؤية حتليله ملفردات التراث احمللي )أ(

 . عن طريق عمليات احلذف واإلضافة ملفردات التراث احمللي )ب(

مراعـاة ألسـس   عن طريق حتليله وتوزيعه هلذه املفردات بشكل جديد مع  )ج(
 .التصميم 

 . مجيعاً ) د(

ما هي املفردات التراثية اليت يستلهمها و ويوظفها الفنان التشكيلي يف عملـه   -٢٥
 ؟ الفين

 . ) احلارة والعمارة الشعبية وعناصرها ( مفردات بيئية  )أ(

 . زخارف شعبية )ب(

 . أزياء )ج(

 .حلي )د(
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 .  رقصات شعبية )هـ(

 . أخرى )و(

 ؟ جد املفردة التراثية يف املنطقة اليت نشأ فيها الفنانهل تو -٢٦

 . نعم   )أ(

 . ) يف منطقة أخرى (،  ال  )ب(

 ؟ ما سبب اختيار الفنان هلذه املفردة -٢٧

............................................................................... 

عند توظيف الفنان ملفردات التـراث   هل يسبق العمل الفين مراحل أو أفكار ، -٢٨
 ؟ ؟ وما هي احمللي

............................................................................... 

،  تتميز الوحدات التشكيلية يف مفردات التراث الشعيب احمللي بصفة التجريـد  -٢٩
 ؟ ة التراثيةفهل هلذه الصفة دور أو تأثري عند توظيف الفنان للمفرد

 . نعم  )أ(

  . ال )ب(

األمحر واألصـفر واألزرق  (مبا أن مفردات التراث احمللي تعتمد األلوان الشعبية  -٣٠
 ، فهل الختيار األلوان دور يف العمل الفين املستمد من التراث احمللي؟)واألخضر

 . نعم   )أ(

 . ال )ب(

 ؟ ستمد من التراث احملليما هي األلوان اليت يؤيدها الفنان يف العمل امل -٣١

 . يستخدم األلوان التراثية نفسها يف العمل   )أ(

 . يستخدم األلوان التراثية يف أجزاء فقط من العمل )ب(
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 .  يستخدم ألوان خمتلفة )ج(

אW
 . فؤاد طه مغربل.  د -١

 . ة باملدينة املنورةاألستاذ املساعد يف جامعة طيبة وكلية التربي

 . إهلام عبد اهللا ريس . أ -٢

 . عضو هيئة تدريس جبامعة أم القرى

  . فهد خليف الغامدي . أ    -٣

 


